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RESUMO 
  
Nesta pesquisa, analisa-se como funciona o processo da avaliação no cotidiano escolar das 

crianças da Educação Infantil a partir de teóricos que discutem essa temática, objetivando 

investigar as práticas avaliativas que ocorrem nessa fase de ensino, através das Fichas 

Avaliativas utilizadas em sala de aula. No trabalho monográfico não se busca uma resposta 

pronta para obtermos um modelo ideal de como se deva avaliar as crianças que pertencem à 

educação infantil, somente dados para uma possível reflexão. Discuti-se sobre as formas de 

avaliar um aluno hoje em dia, se correspondem às respostas que deseja-se receber deles, 

respostas prontas que não levam a reflexão, ou seja, uma avaliação que não se preocupa com 

o processo, mas que só quer um produto final. Futuros professores devem pensar nos 

seguintes questionamentos: qual é a função da avaliação? O que ela representa para o aluno e 

para o professor? Sem esse instrumento a escola não existiria? As Fichas avaliativas avaliam? 

Será que existe uma relação entre avaliação e aprendizagem? 

  
Palavras- Chave: Educação Infantil – Processo de Avaliação – Modelos de Gestão  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

In this academic’s work is shown as the process of evaluation in daily school children from 

kindergarten from theoretical discussing this issue, aiming to investigate assessment practices 

that occur during this phase of education, through evaluative Sheets used classroom work. In 

monograph not seeking a ready to give an ideal model of how one should evaluate children 

belonging to early childhood education, only data for a possible reflection response. Is 

discussed on ways to assess a student today, they match the answers that wish to receive them, 

pat answers that do not lead to reflection, an assessment that is not concerned with the 

process, but just want to a final product. Future teachers should consider the following 

questions: what is the function of the evaluation? What it represents to the student and the 

teacher? Without this tool the school does not exist? Evaluative assess Sheets? Is there a 

relationship between assessment and learning? 

Keywords : Early Childhood Education - Evaluation Process - Management Models 
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INTRODUÇÃO 

 
A avaliação na trajetória escolar do Ensino fundamental e Médio assemelha-se, para 

muitos, como algo impreciso, assustador e angustiante. A maioria dos professores costuma 

não abrir mão da avaliação formal, aplicando testes e provas a cada bimestre, o que ocasiona 

correrias para estudar para essas provas. A maioria dos alunos e professores concorda com 

esse método de avaliação. Alguns vindos de escolas tradicionais utilizam, ainda hoje, esta 

maneira de avaliar de forma densa. Ou seja, nada os encantam, porém, não veem problemas 

em fazer as avaliações e acreditam que realmente esta ainda é a melhor maneira de estar se 

preparando para o vestibular. 

Porém, esse tipo de avaliação padroniza colocando todos os alunos no mesmo patamar, 

excluindo todos os demais que não se enquadram nesse tipo de avaliação. Nesse sentido só 

estávamos vendo o lado do daquele que “se dava bem”, não daqueles que não se saíam bem, 

mas dos que tinham a satisfação de ver a sua nota máxima estampada na prova. A aprovação 

ocasionava uma sensação maravilhosa de bem-estar. Não se pensava na angústia daqueles 

professores que tinham uma visão diferente do que é avaliar. Isto é, estavam sendo 

formatados, e muitas vezes obrigados a fazerem aquilo que não condizia com sua prática, seu 

método de trabalho. Ao ingressar na Universidade, percebemos que no nosso curso as 

avaliações não se davam somente através de provas, muito pelo contrário, posso dizer que 

apenas 5% dos professores trabalhavam com esta postura. Então fomos começando a entender 

que para avaliar não era preciso apenas de prova. 

No primeiro semestre de 2011 quando nos deparamos com a obrigatória e importante 

tarefa de iniciar nossa pesquisa monográfica, confessamos que ficamos com muitas dúvidas 

sobre a escolha do tema e do objeto/problema a ser trabalhado. Ao cursar o sexto período do 

curso de Pedagogia, foi ministrada à minha turma uma disciplina chamada Avaliação, pela 

professora Cristiana Callaí. A partir de então começou o desejo de abordar esse tema tão 

relevante e discutido no meio acadêmico.  Vale ressaltar que esse tema nos mobiliza antes 

mesmo da entrada na universidade, porém, só agora se tornou objeto de reflexão e de uma 

leitura mais aguçada e atenta, através dos instrumentos pedagógicos, livros, textos e outros. 

Nesta pesquisa pretendemos analisar como funciona o processo da avaliação no 

cotidiano escolar das crianças da Educação Infantil, a partir de teóricos que discutem essa 
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temática, objetivando investigar as práticas avaliativas que ocorrem nessa fase de ensino, 

através das Fichas Avaliativas utilizadas em sala de aula. 

Neste trabalho monográfico não há uma busca pela resposta pronta para obtermos um 

modelo ideal de como avaliar as crianças que pertencem à educação infantil, mas sim trazer 

uma análise para uma possível reflexão. Discutiremos sobre as formas de avaliar um aluno 

hoje em dia, se correspondem às respostas que queremos receber deles, respostas prontas que 

não levam a reflexão, ou seja, uma avaliação que não se preocupa com o processo, mas que só 

quer um produto final. Acreditamos que nós como futuros professores devemos pensar nesses 

seguintes questionamentos: Qual é a função da avaliação? O que ela representa para o aluno? 

E para o professor? Sem esse instrumento a escola não existiria? Será que existe uma relação 

entre avaliação e aprendizagem? 

Através dessas indagações, percebemos a valiosa importância de trabalharmos a 

questão da avaliação, ouvindo os anseios dos alunos e professores, pois, juntos poderemos 

criar um “novo” método de avaliar para aplicarmos no cotidiano escolar, fazendo com que o 

modo de avaliar fique bem mais interessante e atrativo, mostrando para o aluno que ele pode 

participar e contribuir ativamente no seu processo de aquisição de conhecimento. Portanto, é 

eminente mantermos um bom relacionamento e trocarmos informações para obtermos uma 

avaliação mais democrática e justa, como por exemplo, questioná-los sobre o que eles 

gostariam de aprender, como eles gostariam que fossem as aulas e de que maneira eles 

gostariam de ser avaliados.   

  Precisamos nos preocupar com o interesse do aluno, com o que o move, toca e motiva, 

a partir de então, obteremos ferramentas para lidar com os diferentes tipos de alunos. 

Observamos durante o pequeno percurso acadêmico que não existe uma metodologia infalível 

para avaliar, padronizando e colocando todos os alunos no mesmo patamar de construção e 

aquisição de conhecimento e, que sempre dará certo em todas as escolas.   

Compreendemos que devemos estar preparados para o improvável, pois só seremos 

professores a partir do momento que colocarmos nossos pés em uma sala de aula, ou seja, 

através da convivência com o outro, descobrindo como lidar com as adversidades e com os 

contratempos que existem na relação professor-avaliador e aluno-avaliado, tentado planejar e 

organizar nossas aulas de uma maneira bem mais participativa e democrática. 
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Sendo os testes e as provas os principais instrumentos de avaliação nos dias atuais, 

estudar sobre esse mecanismo de controle que qualifica e quantifica, seleciona e controla 

dando notas e conceitos para excluir ou incluir os alunos como ótimos, bons e ruins, se torna 

interessante. Temos essa lógica hierárquica que sempre o bom aluno é aquele que obtém nota 

dez em todos os quesitos que a escola impõe, são eles: comportamento, participação na sala 

de aula e incorporação de conteúdo em um período predeterminado pelo professor. Essa ideia 

é totalmente excludente, fazendo com que os alunos que não conseguem alcançar esses 

objetivos sejam inferiorizados, pois percebem que não estão adequados a esse modelo de 

educação, olhando para seus boletins e só vendo notas ruins, concluindo que só regrediram e 

em nada melhoraram. 

Esses indivíduos são estigmatizados, por não possuírem boas notas, tão pouco bom 

comportamento, além de não frequentarem ou participarem das aulas. Eles não encontram 

sentido em estar na escola, na verdade eles não sabem qual é o motivo real e por qual razão 

precisam frequentar esse local que quase não tem nada de interessante para oferecer. 

Pergunto, qual é o verdadeiro sentido da avaliação? Incluir ou excluir os alunos que 

apresentam dificuldades em se adequar ao ambiente escolar? Para entender um pouco mais 

dessa lógica de avaliação, me remeto ao livro de ESTEBAN (2003), “A avaliação: uma 

prática em busca de novos sentidos”. 

A avaliação se revela um mecanismo de controle dos tempos, dos 
conteúdos, dos processos, dos sujeitos e dos resultados escolares. O 
estabelecimento de uma avaliação nacional pressiona no sentido de 
homogeneização curricular, pois todos os alunos e alunas devem ter 
acesso a conteúdos iguais para que tenham as ‘mesmas oportunidades’ 
num processo de avaliação padronizada. A dinâmica da sala de aula 
está limitada aos procedimentos que possam favorecer a 
produtividade. (p.12) 
 

Observamos que a avaliação se apresenta como um fardo na vida dos alunos, pois ela 

se caracteriza como algo imprevisível e cansativo, que “rouba” o tempo de brincar e ser feliz. 

Não vemos a escola como um lugar para novas possibilidades, sendo ela a principal 

repressora do erro; nessa instituição é proibido errar, não se pode falhar, pois o mundo fora da 

escola é cruel demais e não tem espaço para o erro. 
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A partir dessas observações, iniciaremos o desenvolvimento desse tema em dois 

capítulos. No primeiro, vamos conhecer o significado de avaliar na educação infantil com um 

estudo breve da história da Avaliação. Analisaremos os modelos de gestão empresarial e 

pedagógica, e, suas repercussões no processo de avaliação. Posteriormente, discutiremos 

sobre gestão educacional, avaliação e suas relações com o Projeto Político pedagógico. No 

segundo capítulo, vamos analisar as práticas docentes, as práticas avaliativas e relatos das 

professoras, tentando compreender a função das fichas avaliativas na educação infantil. Nas 

considerações finais, refletiremos sobre os modelos avaliativos, não procurando achar uma 

“fórmula” correta ou tipo ideal de avaliação, mas trazer subsídios para pensarmos sobre algo 

tão complexo e delicado.   
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CAPÍTULO 1: O SIGNIFICADO DE AVALIAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
1.1 – Um Pequeno Esboço Histórico 

 
No Brasil, o surgimento e a preocupação com a educação infantil começou a partir dos 

anos 70 e se deu em paralelo à valorização e ao reconhecimento desta instância de ensino. 

Conquistou-se o reconhecimento da educação em creches e pré-escolas com a Constituição de 

1988, onde passa a ser um direito da criança e um dever do Estado tal atenção especial. 

Podemos ver a evolução destes direitos das crianças à Educação Infantil no âmbito das 

legislações. No plano internacional, estão assegurados na Declaração Universal dos Direitos 

da Criança, inspirando a Constituição Federal Brasileira de 1988, passando pelo Estatuto da 

Criança e Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90 ),  e na LDB (Lei nº 9.394/96) Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e também no Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil de 1998. 

A Constituição Federal de 1988 no artigo 208, inciso IV, dispõe que: “é dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante (...) atendimentos em creches e pré- escolas 

às crianças de zero a seis anos de idade”. É importante destacarmos ainda, o artigo 206, inciso 

VII que dispõe sobre o direito da criança em receber uma educação de qualidade, atribuindo 

ao Estado o dever de conceder a “garantia de padrão de qualidade” como base norteadora para 

as escolas de Educação Infantil. Fica bem claro para nós, através das leis, que é dever do 

Estado garantir o acesso à Educação Infantil de qualidade. 

Verificamos ainda, o disposto no artigo 5º da CRFB/88 que “nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade, e opressão, punido na forma de lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais”. Com ênfase na Educação Infantil destacaremos o 

artigo 53 que afirma “o direito de ser respeitado por seus educadores” pois, os mesmos são 

impossibilitados de se defenderem mediante a castigos físicos e insultos verbais. Por tais 

motivos carecem de leis para os protegerem. Neste sentido, foi um grande passo termos esses 

direitos adquiridos pela Lei. 

No ano de 1996, surge a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

(Lei nº 9.394/96), que reforça o que outrora havia sido escrito na Constituição Federal e no 
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Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nº 8.069/90 ),   no artigo 4º, inciso IV, com relação 

a obrigatoriedade de oferecimento de Educação Infantil em creches e pré-escolas por parte do 

Estado. Na mesma lei, no artigo 29 fica estabelecido a finalidade desta instância de ensino que 

tem por objetivo  “o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complemento à ação da família e da 

comunidade.” 

Vejamos a questão da Avaliação Infantil no âmbito legal, no Capítulo VII, 3º do 

substitutivo ao Projeto da LDB nº 101 de 1993: “na educação infantil, a avaliação far-se-á 

mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental.” Observamos que avaliação na Educação 

Infantil não tem como objetivo reprovar os alunos, não carece de julgamentos, ela precisa e 

deve ser contínua, dia após dia, acompanhando o desenvolvimento da criança em todos os 

seus aspectos cognitivos, perceptivos – motor, social e afetivo. Não tem como característica 

uma metodologia de seleção que meça as crianças pelas notas e conceitos, e sim uma 

avaliação com caráter qualitativo que priorize o desenvolvimento intelectual e social dessa 

criança. 

  Portanto, temos dois sentidos dados à Educação Infantil. De um lado o 

assistencialismo, que exerce o papel de guarda e proteção e de outro o educativo, que tem por 

objetivo as propostas pedagógicas, assistencialismo (sentido de guarda e proteção) x 

educativo (propostas pedagógicas). A discussão sobre Avaliação Infantil encontra-se no bojo 

da concepção histórica assistencialista ou educativa para o atendimento de crianças. Essa 

preocupação surge por influência das famílias pertencentes à classe média, porém elas não 

estavam mais satisfeitas apenas com o caráter de guarda e proteção do assistencialismo. 

Acreditavam que seus filhos precisavam de uma proposta pedagógica. Através desses fatores 

as instituições infantis criam uma metodologia de avaliar o comportamento das crianças. 

A avaliação surge como um elemento de controle e formatação das ações, atitudes e 

gestos, tem como objetivo dominar a ação do professor e do comportamento infantil. Não 

existe nenhuma cobrança legal por parte do poder público nos processos educacionais, 

tampouco ocorre fiscalização nas escolas. Isso faz com que essa instância de ensino fique 

carente de um acompanhamento sistematizado por parte dos governantes. 
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É indispensável que essas crianças sejam mais assistidas pelo Governo Federal, 

mediante políticas públicas para o desenvolvimento da educação, pois devido ao senso 

comum, alguns pais ou responsáveis destes alunos desconhecem a verdadeira função da 

escola primária. Acreditam que esse estabelecimento é um lugar de depositar suas crianças, 

enquanto estão ausentes, e desconsideram a importância da ida da criança à escola com tão 

pouca idade, pois pensam que seus filhos só vão para o colégio para brincar, comer merenda e 

dormir, ignorando o fato de que elas poderão aprender através do contato e o convívio com o 

outro. Isto é, desconhecem os propósitos e os objetivos pedagógicos dessa etapa de ensino. 

Esses fatores fazem com que a educação infantil seja desprestigiada e, 

consequentemente, tenha menos importância com relação a outros níveis de ensino, pois, 

como vimos anteriormente, o senso comum não vê sentido e nem concede importância para o 

fato da criança frequentar as creches e pré- escolas. Creem que elas só estão lá para se 

distraírem enquanto seus pais trabalham, pois só pintam, rabiscam e não produzem nada de 

interessante. Mas esquecem da riqueza e do sublime valor de realizar tais tarefas, pois através 

delas as crianças desenvolvem a coordenação motora, afetividade, o companheirismo e o 

compartilhar com o outro, sendo a educação infantil a primeira instância de socialização onde 

a criança percebe que o mundo não é só dela. 

Notamos tamanha diferença ao compararmos a avaliação das crianças pertencentes à 

educação infantil com relação às práticas avaliativas do ensino regular. Verificamos que a 

sistematização dos processos de avaliação sofre alterações em sua estrutura, ou seja, na 

maneira que se avalia. Outrora, o indivíduo era avaliado pelo seu comportamento, 

investigava-se o cotidiano desse aluno, sua participação nas atividades propostas pelo 

professor, observando a sua interação com o ambiente escolar e com os seus colegas. 

No final de cada bimestre, os professores concedem o ajuizamento final analisando se 

esse aluno estará apto ou não para ser inserido no ensino regular. Até porque, esse aluno fará 

parte de outro contexto escolar, ou seja, a exigência dos professores com relação a esses 

alunos será maior e passarão a ser avaliados não só pelo comportamento, mas também, por 

outros instrumentos como testes e prova. A criança é obrigada a adquirir responsabilidade 

aprendendo a administrar seu tempo de brincar e de estudar. Agora se faz necessário ter um 

momento do seu dia para estudar, ou melhor, muita das vezes “gravar” em sua mente os 
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conteúdos aprendidos para então chegar na prova e reproduzir o então conhecimento 

adquirido no decorrer do bimestre. 

A partir disso nos indagamos: será que esse aluno aprendeu tal conteúdo? Ou só 

decorou para aplicar na prova? Não vendo sentido e nem dando significado em aprender tais 

conteúdos, que muita das vezes não tem utilidade nenhuma em sua vida prática,  essas 

crianças recebem uma cobrança maior por parte de seus pais, exigem notas boas e um 

excelente comportamento, para que eles possam ser reconhecidos por sua família, pelos 

professores e colegas de classe. Sendo assim, essa criança será muito bem-sucedida e 

valorizada, pois obtêm notas boas em seu boletim, será conhecida entre os seus colegas como 

uma pessoa inteligente e que muitos ficaram perto para aproveitarem sua capacidade 

intelectual. 

Caso essa criança não venha moldar-se à esse modelo de disciplina, poderá sofrer 

marcas negativas, carregando pelo resto da sua vida, sendo estigmatizada e qualificado como 

incapaz de realizar as tarefas da escola. Com isso seus pais aplicam o castigo como forma de 

punição com o intuito de “consertar” o “erro” e colocam seus filhos para estudarem horas e 

horas, não vendo resultados positivos retiram deles o direito de brincarem e serem livres para 

criarem e recriarem anulando a infância dessas crianças. 

Pensando sobre avaliação no cotidiano escolar trazemos para ilustrar a letra da   

música do Gabriel pensador, intitulada Estudo Errado para nos mostrar como as crianças se 

sentem em meio a esse processo. 

– Atenção pra chamada! Aderbal? 

 - Presente! 

 - Aninha? 

 - Eu! 

 - Carol? 

 - Presente! 

 - Douglas? 

 - Alô! 

 - Fernandinha? 

 - Tô aqui. 
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 - Geraldo? 

 - Eu! 

 - Itamarzinho? 

 - Faltou. 

 - Juquinha? 

 Eu tô aqui pra quê? 

 Será que é pra aprender? 

 Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? 

 Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater 

 Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever 

 A professora já tá de marcação porque sempre me pega 

 Disfarçando, espiando, colando toda prova dos colegas 

 E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo 

 E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo 

 Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de gude 

 Mas meus pais só querem que eu "vá pra aula!" e "estude!" 

 Então dessa vez eu vou estudar até decorar cumpádi 

 Pra me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde 

 Ou quem sabe aumentar minha mesada 

 Pra eu comprar mais revistinha (do Cascão?) 

 Não. De mulher pelada 

 A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada 

 E a entrada no cinema é censurada (vai pra casa pirralhada!) 

 A rua é perigosa então eu vejo televisão 

 (Tá lá mais um corpo estendido no chão) 

 Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei nem o que é inflação 

 - Ué não te ensinaram? 

 - Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil 

 Em vão, pouco interessantes, eu fico pu.. 

 Tô cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio 
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 (Vai pro colégio!!) 

 Então eu fui relendo tudo até a prova começar 

 Voltei louco pra contar: 

 Manhê! Tirei um dez na prova 

 Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem me reprova 

 Decorei toda lição 

 Não errei nenhuma questão 

 Não aprendi nada de bom 

 Mas tirei dez (boa filhão!) 

 Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 

 Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 

 Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci 

 Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi 

 Decoreba: esse é o método de ensino 

 Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino 

 Não aprendo as causas e conseqüências só decoro os fatos 

 Desse jeito até história fica chato 

 Mas os velhos me disseram que o "porque" é o segredo 

 Então quando eu num entendo nada, eu levanto o dedo 

 Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente 

 Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente 

 E sei que o estudo é uma coisa boa 

 O problema é que sem motivação a gente enjoa 

 O sistema bota um monte de abobrinha no programa 

 Mas pra aprender a ser um ingonorante (...) 

 Ah, um ignorante, por mim eu nem saía da minha cama (Ah, deixa eu dormir) 

 Eu gosto dos professores e eu preciso de um mestre 

 Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste 

 - O que é corrupção? Pra que serve um deputado? 

Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso! 



20 

 

 Ou que a minhoca é hermafrodita 

 Ou sobre a tênia solitária. 

 Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...) 

 Vamos fugir dessa jaula! 

 "Hoje eu tô feliz" (matou o presidente?) 

 Não. A aula 

 Matei a aula porque num dava 

 Eu não agüentava mais 

 E fui escutar o Pensador escondido dos meus pais 

 Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam 

 (Esse num é o valor que um aluno merecia!) 

 Íííh... Sujô (Hein?) 

 O inspetor! 

 (Acabou a farra, já pra sala do coordenador!) 

 Achei que ia ser suspenso mas era só pra conversar 

 E me disseram que a escola era meu segundo lar 

 E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente 

 Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre! 

 Então eu vou passar de ano 

 Não tenho outra saída 

 Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida 

 Discutindo e ensinando os problemas atuais 

 E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais 

 Com matérias das quais eles não lembram mais nada 

 E quando eu tiro dez é sempre a mesma palhaçada 

Refrão 

Encarem as crianças com mais seriedade 

 Pois na escola é onde formamos nossa personalidade 

Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância, a exploração, e a indiferença são 

sócios 
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 Quem devia lucrar só é prejudicado 

Assim vocês vão criar uma geração de revoltados 

 Tá tudo errado e eu já tou de saco cheio 

 Agora me dá minha bola e deixa eu ir embora pro recreio... 

Juquinha você tá falando demais assim eu vou ter que lhe deixar sem recreio! 

 Mas é só a verdade professora! 

 Eu sei, mas colabora se não eu perco o meu emprego. 

Refletindo sobre o processo de escolarização que classifica, sentenciando e medindo 

os alunos pelo seu comportamento e por suas notas bimestrais, observamos como é cruel e 

pesado para essas crianças de seis anos terem tais obrigações, deixando de lado suas 

brincadeiras para estudarem.  

  Nenhuma criança gostaria de ser hostilizada, sendo chamado de incapaz pelos seus 

colegas de classe devido a uma nota baixa numa avaliação. Por isso, muitos alunos preferem 

estudar em vez de brincar para que no final do bimestre e/ou ano letivo sejam reconhecidos 

com um aluno exemplar. E como consequência, será considerado pelos seus pais como um 

bom filho e ser visto como uma criança inteligente diante de todos que o cerca. Acreditamos 

que os professores deveriam refletir sobre a sua forma de avaliar e seus instrumentos em 

comum acordo com seus alunos. Ouvir seus anseios, antes de os rotularem, julgando-os 

capazes ou não de realizar as tarefas que a escola propõe. 

Pensando sobre o fato de avaliar o aluno com uma nova perspectiva pedagógica,  

tendo o erro do discente como um agente positivo para o acerto. Encontramos em Hoffmann 

(1996) uma boa hipótese para olharmos o aluno de um modo diferente, saindo do que acredita 

a avaliação tradicional do senso comum que não vê e não crê que ao errar a criança cria 

caminhos aumentando suas múltiplas possibilidades para chegar à resposta certa. Ao errar, a 

criança cria caminhos aumentando suas múltiplas possibilidades para chegar ao acerto. É 

necessário revermos nossas práticas diariamente, estudando as melhores opções de ensino e 

aprendizagem para colocá-las em prática na sala de aula. 

Não é tarefa simplória. A  avaliação, na perspectiva de construção de 
conhecimento, parte de duas premissas básicas; confiança na 
possibilidade dos educandos construírem suas próprias verdades e 
valorização de suas manifestações e interesses. Entretanto, mais uma 
vez, esbarramos em nossa estória de vida, que traz consigo uma 
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conotação de erro como fracasso e de dúvida como insapiência. 
Posturas pedagógicas tradicionais de transmissão e informação de 
conteúdos inquestionáveis. Uma nova perspectiva de avaliação exige 
do educador uma concepção de criança, de jovem e adulto, como 
sujeitos do seu próprio desenvolvimento, inseridos no contexto de sua 
realidade social e política. Nessa dimensão, avaliar oportunidades de 
ação-reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que 
incitará o aluno a novas questões a partir de respostas formuladas. 
(HOFFMANN, 1966:20)  

O ato de rotular o aluno pode deixar marcas para toda vida neste indivíduo. Se uma 

criança for considerada como incapaz durante a infância, tem grande possibilidade de se 

tornar um adulto frustrado e impossibilitado de realizar as tarefas do seu cotidiano por medo 

de não conseguir. Percebemos que a função e o papel do professor vai muito além da sala de 

aula, influencia diretamente e indiretamente na vida do aluno e suas atitudes podem deixar 

sinais positivos e negativos. 

No próximo item, vamos compreender a influência da Gestão empresarial e 

pedagógica presentes nas instituições de Educação Infantil, refletindo sobre suas participações 

no processo de avaliação, discutindo suas particularidades. 

 

1.2- Os modelos de gestão empresarial, gestão pedagógica e as repercussões no processo 

de avaliação. 

         Observamos que o conceito de gestão empresarial (mercadoria) está enraizado nas 

instituições de Educação Infantil pela lógica de disciplinar, os corpos indisciplinados para a 

“vida adulta”, os mostrando que desde pequenos eles precisarão se enquadrar nesse 

fundamento capitalista. Portanto, a escola fica sendo responsável em preparar essas crianças, 

indicando que elas precisam ter responsabilidades e respeitar as regras, mostrando que serão 

avaliados o tempo todo. Inobstante, a ideologia das empresas e da escola tem como princípios 

semelhantes: planejar, dirigir, organizar, avaliar e controlar os seres humanos. 

        Com a intenção de realização dos objetivos empresariais, a gestão escolar se pautou 

nessa concepção, tornando a escola uma verdadeira “empresa”. Esse modelo gerencial possui  

método de trabalho que é capaz de gerar iniciativas, princípio, valores e estratégias assim 

como acontece nas escolas, pois da mesma maneira que as empresas querem manipular seus 

funcionários, a escola também vai manipular seus alunos, principalmente nos primeiros anos 
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de vida escolar. Reparamos que essas crianças tem hora para chegar, brincar, cumprir suas 

tarefas avaliativas, lanchar e sair. Assim como os alunos, os professores devem aplicar 

conteúdos que a escola permite sem diferir do cronograma, a instituição escolar se tornou um 

local de cumprimento de regras e horários. 

A gestão pedagógica, e a avaliação são ações coletivas que ocorrem a partir da 

participação de todos os membros da escola. Para que isto ocorra é fundamental a existência 

de espaços propícios para que novas relações sociais possam acontecer. A gestão escolar é 

extremamente influenciada pela gestão empresarial, visto que os dois conceitos têm o mesmo 

objetivo: a organização, do tempo (entrada e saída de pessoas), dos deveres (dentro da escola 

ou empresa) e dos papéis que cada um deverá ocupar, sendo avaliados por suas atitudes, 

aptidões e produções. 

A gestão empresarial coloca o desempenho econômico em primeiro lugar. Ela só vai 

poder justificar sua autonomia e existência a partir dos resultados econômicos que venha a 

produzir. Ainda que não haja bons resultados econômicos haverá um fracasso por parte da 

administração. O administrador ou o diretor consegue fazer as coisas através das pessoas, que 

são geralmente chamadas de funcionários e colaboradores. O administrador toma decisões, 

que é a parte mais difícil do trabalho de administrar. Enquanto a gestão de empresas 

desenvolve teorias para a organização do trabalho, a gestão escolar apresenta preposições 

teóricas sobre a organização do trabalho na escola. 

A gestão escolar tem como referencial as teorias da gestão empresarial, utilizando as 

mesmas estruturas de organização e administração. Os responsáveis pela administração 

escolar utilizam em suas práticas as bases da administração empresarial, com o objetivo de 

assegurar um resultado satisfatório, uma vez que nessas empresas quase sempre o resultado é 

obtido. 

Desta forma, podemos observar que em muitas escolas a presença deste tipo de gestão 

que prevê metas, regras e produtos é latente. O diretor acaba se colocando na posição que dá 

as ordens, e não daquele que discute o que deve ser feito. Observamos isso através da 

metodologia empregada: repetição de conteúdos e o ensino daquilo que já foi produzido, tudo 

isso visando à aprovação dos alunos na prova. Os principais fundamentos desse tipo de gestão 

são focados na disciplina, frequência e carga horária, gerando resultados como: boas notas e 
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aprovação no vestibular, atribuindo ainda, aos alunos o dever de dominar alguns códigos 

básicos, que servirão para o aperfeiçoamento buscado por esse modelo.  

Acreditamos que a gestão e a avaliação pedagógica precisam e devem ser participativas, 

priorizando as individualidades e subjetividades de cada aluno, respeitando o tempo de 

aprendizagem de cada um, tendo em vista o desenvolvimento integral da criança. Precisamos 

levar em conta a bagagem cultural destes alunos, suas vivências, suas opiniões e anseios. É 

primordial que se ouça os pais e os alunos, pois só através do diálogo alcançaremos uma 

gestão democrática e participativa. Não é só o diretor quem gere e “manda” na escola, todos 

os indivíduos precisam estar envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, desta forma 

a gestão democrática tem que ser compartilhada. 

A gestão e a avaliação pedagógica devem focar na questão da produção do 

conhecimento, desta forma, elas tornam as pessoas nelas envolvidas sujeitos da educação e 

não apenas expectadores, esperando as ordens a serem cumpridas. Neste sentido também 

acreditamos que na gestão pedagógica democrática a pesquisa e a extensão são primordiais, 

pois elas possibilitam que novos campos e saberes adentrem a e escola e possibilitem também 

o diálogo da escola com a sociedade. 

Portanto, a gestão que deseja ser democrática e participativa, não deve ser feita de 

cima para baixo, onde o diretor fala e todos o obedecem. Acreditamos par exsitência da 

democracia nesse processo se deve começar com a feitura do Projeto Político Pedagógico da 

instituição de ensino de forma conjunta. O projeto não pode ser um documento apenas. Ele 

deve ser pensado, discutido e implantado naquele sistema de ensino por todos. Pois como 

sabemos, não há como se ter participação de todos se não dermos a oportunidade de 

expressarem seus anseios, medos e possibilidades de um futuro melhor. 

Nesta perspectiva, a escola deve ser encarada como mobilizadora na produção de 

conhecimento. Mas o que vimos na gestão de produção não se dá desta forma. Na gestão de 

forma empresarial os conteúdos são repetidos e não há incentivo à produção de novos 

conhecimentos fazendo com o que o aluno só reproduza na prova o que ele “decorou”. Sendo 

assim, a gestão democrática se torna mais acessível a todos, pois leva em conta os saberes 

produzidos dentro e fora da escola. 
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 Refletindo sobre o que seria uma gestão compartilhada, observamos que este é um 

modelo pelo qual cada parceiro mantém sua identidade institucional e programática. 

Dirigindo pessoas, esforços e recursos para fins comuns e integrados, evitando ações isoladas 

tudo coopera para o bem de todos que fazem parte da instituição. 

Sabendo que a gestão pedagógica inclui também a gestão administrativa da escola, 

pensamos que as duas devem andar juntas. Porém sabemos que a parte administrativa não 

precisa ser pensada sozinha, isolada das questões pedagógicas. Mas no intuito da 

administração tendo um alcance pedagógico: no estabelecimento das políticas, no 

planejamento de ações, nas avaliações, na articulação entre a instituição e a comunidade. 

Sendo assim, vemos que uma instituição, seja ela escola ou universidade, não foi feita 

para ser administrada somente, se fosse assim, estas se chamariam empresas. Por esta razão, a 

gestão e a avaliação só terão sentido se forem pautadas em políticas que viabilizem o 

desenvolvimento de um projeto pedagógico. Somente desta forma elas articularão os sujeitos 

envolvidos no processo educativo, possibilitando assim a democracia e a participação dos 

alunos na avaliação, e o direito de que todos busquem uma escola de qualidade. Esta seria 

uma ação articuladora, ação de “coordenação administrativo pedagógica competente e 

interativa que estimule, planeje, comande, avalie, apoie e dialogue sempre, continuamente.” 

(BUSSMANN, 1995, p.52) 

Essas duas concepções de gestão estão vinculadas a formas distintas de avaliação, a 

gestão empresarial foca no individualismo na competitividade, produção, desempenho, pouca 

liberdade de criação, hierarquia extremamente rígida e definida, primando e valorizando os 

fins mercadológicos e uma futura mão de obra especializada. A concepção pedagógica deve 

evidenciar nas suas avaliações os valores da cidadania, democracia, a solidariedade, o 

trabalho coletivo, afetividade a criatividade a troca de saberes e informações, o respeito, o 

reconhecimento do saber do outro a valorização do corpo docente além da participação efetiva 

da família e da comunidade. 

         Porém, no artigo “Avaliar a eficiência e eficácia da gestão escolar integral no processo 

ensino-aprendizagem: estudos de casos nas escolas estaduais da região de campo largo”1, 

                                                                 
1
  Artigo escrito por Bernadete Terezinha Pereira, Blênio César Severo Peixe e Lucia Staron, sobre 

gestão de escolas públicas do Paraná.  
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podemos destacar dois conceitos empresariais presentes na gestão escolar, eficiência e 

eficácia. A eficiência está focada no processo e a eficácia está focada nos resultados.  

A eficiência não se preocupa com os fins, mas com os meios. Como 
medida de alcance dos objetivos, visando à eficiência, faz-se 
necessária a análise e avaliação das políticas públicas relacionadas ao 
planejamento e gestão dos meios necessários à eficiência 
organizacional na escola.  
Na área educacional a eficácia é alcançada quando atinge seus 
objetivos, há liderança e inovação na instituição educacional, obtém 
resultados satisfatórios no processo ensino-aprendizagem e quando 
atende às necessidades da sociedade em geral e do aluno em  
particular. (p.20)  

            Trazendo esses conceitos para Avaliação educacional, nos questionamos. A avaliação 

educacional se encontra atualmente, eficaz ou eficiente? O que realmente importa é a nota 

final ou o desenvolvimento de aprendizado que o aluno obteve durante o ano? 

  Podemos notar que os modelos de gestão empresarial atuais estão tendo reflexos no 

sistema de avaliação nas escolas, pois esses termos estão cada vez mais presentes nestes 

territórios. Nas instituições escolares, tornou-se necessário elevar a qualidade do ensino da 

escola embasando-se somente nas altas notas dos alunos ou na quantidade de alunos 

aprovados no vestibular, no caso das escolas particulares, por exemplo. E nas escolas 

públicas, o que mais interessa são os aumentos das notas do ideb, após as excessivas provas 

constituídas pelo governo, com o intuito de provar à sociedade que a educação está em 

desenvolvimento. Ou seja, a avaliação tornou-se um dispositivo mais eficiente (na qual mede 

a nota) e menos eficaz (não relevando o processo de aprendizagem do aluno). 

 

1.3  – Gestão Educacional e a Avaliação, suas relações com o Projeto Político pedagógico 

e a democratização escolar. 

       

Como sabemos não é possível pensar gestão e avaliação como elementos que 

caminham em direções opostas. O Projeto para que seja Político e Pedagógico deve levar em 

consideração diversos fatores, sejam eles sociais, econômicos e educacionais. Desta forma, 

observamos a impossibilidade de pensar em Projeto Político Pedagógico abstendo-se da 
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reflexão sobre gestão e avaliação. Entretanto, como assinala GADOTTI (1994), não podemos 

confundir Projeto Político Pedagógico com Plano de Metas. 

Isso não significa que objetivos, metas e procedimentos não sejam necessários. Mas 

eles são insuficientes, pois em geral o plano fica no campo instituído. Um projeto necessita 

rever o instituído para a partir dele, instituir outra coisa. Tornar-se instituinte. Um projeto 

político-pedagógico não nega o instituído da escola que é a sua história, os seus círculos, os 

seus métodos, o conjunto dos seus atores internos e externos e o seu modo de vida. Um 

projeto sempre confronta esse instituído com o instituinte. Por exemplo, hoje a escola pública 

burocrática se confronta com as novas exigências da cidadania e a busca de nova identidade 

de cada escola, pautas de uma sociedade cada vez mais pluralista. (1994, p.576) 

No contexto da democratização, da cidadania e do acesso digno e pleno ao espaço 

formal de ensino fica evidente que a relação virtuosa entre educação e bem-estar social é 

bastante conhecida e muito propagada nos mais amplos ciclos de debate em todo país. Seja no 

campo acadêmico, na mídia ou nos palanques políticos, a educação se configura e é 

valorizada como instrumento de emancipação social, política e econômica. Mas até que ponto 

a realidade está em consonância com o que é dito e prometido nos comícios, nas Assembléias 

Legislativas e nas Universidades? Até que ponto a perversidade gerada pela desigualdade 

social e pela concentração de renda afeta a educação e os mais desvalidos economicamente? 

Como melhorar a educação isolada da transformação sócio-econômica? 

Lamentavelmente nada nos leva a crer que algo está sendo feito para melhorar as 

condições de ensino e aprendizado no Brasil, especialmente nas escolas públicas.            Essa 

questão é facilmente observada com a cobertura do atendimento à pré-escola, que apesar de 

ter sua importância reconhecida ainda é negligenciada por parte do poder público. Queremos 

dizer que a educação em geral e, em especial o pré-escolar, fazem parte de uma categoria 

pouco atrativa para as máquinas clientelistas que administram nossos municípios e estados. 

Basta observar qual é a prioridade atual do governo, a segurança pública, uma medida 

imediata e pontual que isolada da educação e de outros fatores não contribuirá em nada a 

longo prazo para o bem-estar social. 

     Outro fator que entrava a transformação do cenário educacional está relacionado à 

concentração de renda e às desigualdades sociais que trazem em seu bojo a pobreza, a 
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segregação residencial (falta de boas condições urbanas), falta de cobertura da saúde pública, 

a insegurança alimentar, as ausências de cultura, de esporte, de lazer, de saneamento básico e 

outros. De nada adianta o discurso da democratização enquanto essas condições se 

mantiverem.  

Bourdieu (1990) mostra que a possibilidade do acesso aos estabelecimentos de ensino 

formais não são capazes de acabar ou diminuir os mecanismos de desigualdade. O simples 

fato de o aluno adentrar numa escola não significa que as condições sociais serão superadas. 

O autor acredita que a democratização do ensino, suas inúmeras tramas e sua aparente 

intenção é ilusória e perversa, tornando o indivíduo o único responsável pelo seu fracasso, 

pois se considera que ele recebeu a mesma oportunidade e não logrou êxito. Bourdieu afirma 

também que agora a escola exclui de maneira contínua através do processo de avaliação, 

mantendo os excluídos em seu interior. 

  Dubet (1997) afirma que numa sociedade democrática, consideramos que todos os 

alunos têm o mesmo valor e, consequentemente, são iguais. Entretanto, não percebemos que 

eles fazem parte de universos distintos, o que gera, definitivamente, performances desiguais. 

Então, nos acostumamos a delegar o fracasso dos alunos a uma suposta falta de interesse e ao 

descaso, não compreendendo os reais fatores da situação. 

       Inicialmente, a perda da qualidade no ensino foi buscar suas explicações nos filhos dos 

pobres e suas famílias. Acostumamos a ler e ouvir que a escola pública declinou porque 

“piorou” a qualidade dos alunos com a democratização das vagas. Hoje, o grande vilão é o 

professorado. Há um claro movimento por culpabilizá-lo, acusando-o por fazer greve, não 

querer trabalhar, faltar em demasia, ser despreparado para dar aulas, não se atualizar, não 

controlar a disciplina e outros. Com isso, o poder público se isenta da sua parcela de 

responsabilidade. 

    Encontramos então, outro desafio para que a gestão seja aquilo que pensamos e que a 

realidade não mostra. O desafio do gestor educacional: 

Eis o desafio e que se impõe a todo cidadão, porém, com maior 
responsabilidade àqueles que atuam profissionalmente na área 
educacional e, dentre estes, mais ainda aos gestores escolares, por seu 
papel de liderança e de aglutinação dos demais segmentos 
participantes da vida da escola. Trata-se, certamente, de um desafio ao 
mesmo tempo político e pedagógico do qual não é possível ao gestor 
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se esquivar, visto ser inerente ao cargo por ele exercido, e cujo 
enfrentamento, uma vez assumido verdadeiramente, permitirá que se 
concretize toda a relevância social do papel que lhe cabe no interior da 
instituição escolar. (LOMBARDI,2006 p.18) 
 

Infelizmente, existe uma briga constante, intensa e já não mais atual em torno de dois 

projetos e desejos para as escolas e para as Universidades do país. Esse embate se dá entre os 

que defendem uma escola e uma Universidade a serviço da população trabalhadora, que 

produz ciência e desenvolvimento para o país, que tenha suas vagas destinadas para a parte 

mais pobre da população e funcione de maneira democrática e transparente. Do lado oposto 

estão os governos e reitorias, que querem transformar as escolas e universidades em balcões 

de negócios para as empresas, com seu ensino atrelado aos interesses particulares de 

multinacionais. 
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CAPÍTULO 2 - AS PRÁTICAS DOCENTES E AS PRÁTICAS AVALIATIVAS 

 
2.1 – As práticas avaliativas na educação Infantil 
 

As instituições de educação infantis ainda estão sendo fortemente influenciadas pelo 

modelo tradicional de avaliação com uma exagerada formalização. Desenvolveram, para 

acompanhar o comportamento da criança, uma ficha padronizada que formaliza e diagnostica 

o desempenho do aluno no decorrer de cada bimestre, esta muita das vezes não é elaborada 

pelos professores ou equipe pedagógica da instituição. Ou seja, já vem pronta das editoras que 

fornecem os livros para a escola e são fabricadas em larga escala não revelando nada de novo. 

 Este instrumento de avaliar destrói toda riqueza do dia a dia, porém o professor só 

tem como responder as perguntas que são feitas na ficha assinalando um X na resposta que 

representa o comportamento do aluno, não tendo espaço para comentar a razão pelo qual 

assinalou tal quesito. Vejamos alguns exemplos das repostas que os professores precisam 

preencher com o X: Sempre, às vezes ou raramente. Abaixo segue a explicação de tais 

conceitos: 

                                                 Códigos Referenciais 

    S (sempre) – Quando em todas as ocasiões demonstrou o comportamento  esperado;   

    AV (ás vezes) – Quando às vezes demonstrou o comportamento esperado; 

    R (raramente) – Quando pouca das vezes demonstrou o comportamento esperado. 

Segundo HOFFMANN (1966): 
(...) esse tipo de avaliação acaba por resultar numa análise artificial do 
desenvolvimento infantil, negando principalmente a identidade da 
criança que está sendo avaliada e a identidade do professor que 
trabalhou com ela. A caricatura do processo pode ser também 
observada quando os professores são orientados a seguir roteiros 
padronizados para redigir pareceres descritivos, elaborando textos 
onde precisam comentar sobre todas as crianças. (...) esses pareceres 
acabam por retratar muito mais da rotina diária dos professores, para 
“dar uma satisfação” aos pais supervisores e diretores sobre atividades 
desenvolvidas (p.13).  

Vamos analisar as principais questões contidas nas Fichas Avaliativas: 

“Histórias que eu conto têm começo, meio e fim? 

 Na hora do conto, ouço as histórias com atenção e interesse? 

Quando ouço música, acompanho ritmo com facilidade? 



31 

 

Quando o professor ensina uma música, eu aprendo com facilidade? 

Quando o professor ensina numerais, quantidade e proporções eu aprendo logo? 

Eu gosto das atividades que propõem desafios e soluções de problemas? 

Localizo- me com facilidade nos espaços físicos da escola? 

Eu sei diferenciar os objetos por sua cor, forma ou textura e tamanho? 

Identifico facilmente diferenças e semelhanças entre imagens? 

Faço as minhas atividades dentro do tempo determinado pelo professor? 

Durante as brincadeiras, eu ando e corro com desenvoltura? 

Meu traçado, no material didático, é condizente com minha idade? 

Manuseio meu material escolar, como tesoura e pincel, com habilidades? 

Quando realizo minhas atividades, demonstro capricho e cuidado? 

Quando estou em situação embaraçosa ou constrangedora eu resolvo com facilidade? 

Sou organizado e cuido dos meus pertences com capricho? 

Meu lanche é variado e nutritivo e eu saboreio com prazer? 

Na hora do lanche e da higiene pessoal, demonstro zelo e independência? 

Relaciono-me bem com todos os meus amigos? 

Durante as brincadeiras, gosto de emprestar meus brinquedos aos colegas? 

Participo das atividades em sala de aula com entusiasmo? 

Na organização da sala coopero sempre espontaneamente? 

Atendo as orientações do professor com entusiasmo?    

   Observamos quão limitado é esse modelo de analisar o comportamento infantil. Esta 

concepção de medir o aluno por questões comportamentais é seletiva, disciplinadora e 

comparativa, pois o professor idealiza um tipo de criança como parâmetro para então 

estabelecer um padrão de aluno exemplar. Assim, anula as diferenças existentes na sala de 

aula excluindo o aluno que é considerado malcomportado, pois este pode ser uma péssima 

influência para os outros. Com isso, muitos dos professores não veem o aluno como um 

colaborador e construtor do seu próprio conhecimento, mas acreditam na definição da palavra 

aluno, que vem do latim, cujo significado “um espírito sem luz” que nada pode contribuir para 

sua formação, anulando a riqueza da diversidade existente na sala de aula. Portanto, a criança 
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não se torna um agente participante do seu processo de aquisição de conhecimento, só pelo 

fato de percorrer caminhos diferentes que o professor trilhou para ele passar. 

         Seguindo essa linearidade de raciocínio, entendemos que a criança aprende primeiro o 

conteúdo mais fácil para que, em seguida, possa evoluir para adquirir o mais complexo. 

Entretanto nem sempre obteremos êxito com essa metodologia de ensino, pois entendemos 

que o conhecimento é circular, não depende de adquirirmos os conhecimentos mais simples 

para então compreendermos os mais complexos. 

            Esses alunos excluídos da escola muita das vezes estão percorrendo caminhos 

diversificados que o professor não tem como compreender, porque, enraizou-se nessa lógica 

arcaica2. A partir daí, aplicar o que entende como a melhor maneira de ensinar os seus 

conhecimentos na sua sala de aula, isto é, torna-se bastante complexo para o professor 

entender que existem novas formas e diversos caminhos para chegar ao conhecimento. 

           Recorremos a FERNANDES (2010) para explicar como a avaliação tende a seguir uma 

lógica linear, ou seja, acreditamos que o aluno só poderá aprender primeiro os conceitos mais 

fáceis, para depois aprender os mais complexos. Caso ocorra o inverso, ele não será capaz de 

incorporar tal conhecimento, visto que esta prática está arraigada em nossas mentes. 

Sendo avaliação educacional uma ação, ela é perpassada por esse 
pensamento hegemônico que prima por uma racionalidade técnica, 
pela linearidade nas maneiras de se conceber o conhecimento, pela 
perseguição incessante de uma pretensa homogeneidade e pela busca 
de um padrão. (FERNANDES, 2010, p.13)  

          Essa tarefa de registro cumprida burocraticamente, aliada à ausência de formação 

teórica para analisar o que acontece com a criança ou mesmo a pouca preocupação em 

observá-la no cotidiano, transforma a avaliação em preenchimentos de registros sem 

significados pedagógicos. Como alerta ANGOTTI (In Oliveira, 1995, p.56), “assumir o papel 

de executoras de tarefas preestabelecidas por outrem quebra nas professoras um elo da 

coerência e responsabilidade frente ao próprio fazer”, porém, esses professores não passam de 

meros executores, são excluídos do processo de construção e preparação da avaliação em sua 

classe. 

                                                                 
2Um dia esse professor também foi aluno e sempre entendeu o método de ensino citado no texto como correto. 
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        Esses modelos das fichas avaliativas são utilizados para avaliarem as crianças 

pertencentes à pré-escola na educação infantil, excluindo delas qualquer possibilidade de criar 

algo inovador, pois já vêm prontas e não levam em conta o contexto sócio-cultural de cada 

indíviduo. Portanto, ignoram a opinião dos professores que se relacionam com esses alunos 

cotidianamente. 

         HOFFMANN (2000) nos faz refletir em seu livro “Avaliação na pré-escola” o 

grande risco de entendermos a avaliação como algo que julga a capacidade das crianças, e nos 

alerta para o fato das graves consequências dessa prática avaliativa que sentencia as crianças 

no final de cada bimestre, sem contribuir para o seu desenvolvimento intelectual. 

O modelo de avaliação classificatório se faz presente nas instituições 
de educação infantil quando, para eles, avaliar é registrar ao final de 
um semestre (periodicidade mais frequente na pré – escola) ‘os 
comportamentos que a criança apresentou’, utilizando–se, para isso, 
de listagens uniformes de comportamentos a serem classificados a 
partir de escalas comparativas tais como: atingiu, atingiu 
parcialmente, não atingiu; muitas vezes, poucas vezes, não 
apresentou; muito bom, bom, fraco; e outras. Em muitas instituições, a 
prática avaliativa se reduz ao preenchimento dessas fichas de 
comportamento ou elaboração de pareceres descritivos padronizados 
ao final de determinados períodos. O cotidiano da criança não é 
verdadeiramente levado em conta, nem é considerado a postura 
pedagógica do educador, à semelhança do ocorrido no ensino regular. 
(Hoffmann, 1996, p.12)  

         Vimos que o professor passa a ser um mero algoz quando marca um X nas questões 

contidas nas fichas, responde ao questionário e não analisa sobre o objetivo dessa avaliação e, 

também, não reflete como essa forma de avaliação contribui para o desenvolvimento dessas 

crianças. Esse instrumento de avaliação extingue as múltiplas possibilidades que poderão 

surgir e surgirão no cotidiano da sala de aula, devemos estar atentos para a troca de 

informação que existe nas relações humanas. 

“Tais processos avaliativos não estão a serviço da criança ou do 
professor em sua formação reflexiva para o trabalho pedagógico. 
Acabam por resultar em instrumentos caricaturais de uma educação 
comportamentalista e classificatória, reproduzindo o modelo 
burocrático da avaliação no ensino regular” (Hoffmann, 1996, p.12).  

            De fato, não acreditamos nesse tipo de avaliação que padroniza homogeneizando os 

comportamentos das crianças, como se elas fossem “robôs” que ao receberem o comando dos 
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professores deveriam se calar, sentar, olhar para frente e prestar atenção na aula. Esse tipo de 

avaliação “acaba por resultar numa análise artificial do desenvolvimento infantil, negando 

principalmente a identidade da criança que está sendo avaliada e a identidade do professor 

que trabalhou com ela.” (Hoffmann, 1996, p.13)   

O preenchimento dessas fichas acontece frequentemente em meio ao sofrimento dos 

professores, tornando-se uma prática torturante para eles, uma vez que, no final de cada 

bimestre precisam, obrigatoriamente, assinalar a sentença de cada aluno, já que avaliação é 

uma exigência do sistema da direção da escola e das famílias. 

A prática usual, em educação infantil, revela o preenchimento dos 
instrumentos de avaliação ao final de longos períodos (semestre, por 
exemplos), com listagens de aspectos uniformes sobre crianças em 
idades diversas, terminologias vagas e imprecisas ou se referindo a 
atividades e áreas do desenvolvimento da criança que não foram 
trabalhadas pelo professor. Portanto, além de se reduzir ao registro, tal 
“avaliação” aparece descontextualizada em termos da dinâmica do 
cotidiano das crianças e do projeto pedagógico delineado pelo 
professor, e/ ou desconsiderando as suas possibilidades de 
entendimento sobre os aspectos a serem avaliados. (Hoffmann, 1996, 
p. 13)  

Observamos que os testes e as provas são os grandes “vilões” dos alunos, pois a 

maioria dos professores ainda acredita que esses são os únicos caminhos para se avaliar, 

medindo a capacidade dos alunos através de suas respostas corretas para que eles possam 

alcançar o sucesso escolar. Esquecemos a riqueza do cotidiano, a troca de saberes, os bate 

papos nos corredores das instituições de ensino, as pequenas evoluções do dia-a-dia, 

realmente não levamos em conta essas diferentes formas de aprender, a escola não dá 

importância aos saberes não formais. 

Constatamos que o mecanismo tradicional de avaliação muita das vezes não produz 

aprendizagem, apenas reproduz o que o professor deseja. Decoram-se os textos e repete-se 

esse “conhecimento” adquirido anteriormente através da memorização que é reproduzido na 

prova. Nota-se que há avaliações que nada acrescentava no nosso processo de aprendizagem, 

sem nenhum sentido para a vida cotidiana dos alunos. Os professores não se importam com o 

que os alunos pensam sobre as provas, pois eles tem que aplicá-las, norma da instituição. 

Certeau (1994) nos mostra sua preocupação com relação aos professores que pensam 

que são os detentores do saber e que suas verdades são absolutas. Conhecemos mal os tipos de 
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operações em jogo nas práticas ordinárias, seus registros e suas combinações por que nossos 

instrumentos de análise, de modelização e de formalização foram construídas para outros 

objetivos e com outros objetivos (...) Nossas categorias de saber ainda são muitos rústicas e 

nossos modelos de análise por demais elaborados para permitir-nos imaginar a incrível 

abundância inventada das práticas cotidianas. É lastimável constatá-lo: quanto nos falta ainda 

compreender dos inúmeros artifícios dos “obscuros heróis” do efêmero, andarilho da cidade, 

moradores dos bairros, leitores e sonhadores, pessoas obscuras das cozinhas. Como tudo isso 

é admirável. (CERTEAU, 1996, p.341) 

Nosso mestre Paulo Freire nos alerta para o fato de que aprendemos em espaços 

diversos. Não sendo só a escola um lugar privilegiado e com autoridade máxima para ensinar. 

Aprendemos nas relações humanas em uma ida ao supermercado, ao vermos um programa de 

televisão ou até mesmo em nosso quintal. O autor exemplifica contando uma história de sua 

vida e afirma: “O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz”, ou seja, ele fez de sua 

vida uma grande escola de aprendizagem e construiu sua própria identidade dando sentido e 

significado a sua aprendizagem. 

  

2.2 - Professoras da Educação Infantil e as suas concepções sobre avaliação: 

       

  Para tentar compreender o processo de avaliação na Educação Infantil, realizamos 

duas entrevistas. As instituições trabalhadas foram o Colégio Gonçalves Lêdo e o Colégio 

Teixeira do Amaral, situados nos bairros, Parada Quarenta e Coelho respectivamente, ambos 

da cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Desenvolvemos a 

primeira pesquisa no Colégio Gonçalves Lêdo, onde entrevistamos a professora Aline 

Cormack, que leciona na turma do Jardim III. Foi muito receptiva e procurou esclarecer os 

procedimentos avaliativos que o colégio utiliza na Educação Infantil. 

  Inicialmente perguntei se neste colégio eram adotadas avaliações tradicionais “provas” 

para as turmas de Educação Infantil. Ela me respondeu falando que não, que a avaliação neste 

colégio era feita por Fichas Avaliativas. Estas não são elaboradas pelos professores ou equipe 
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pedagógica, o colégio apenas aproveita a ficha que vem contida na coleção de livros adotados 

cujo nome é “Sucesso Sistema de Ensino”3. 

A cada bimestre estas fichas são apresentadas aos pais durante as reuniões e, com isso, 

são discutidos os processos do conhecimento do aluno e do seu desenvolvimento. Em seguida, 

devolvem aos professores para que haja a “avaliação” do próximo bimestre. Para aqueles 

alunos que apresentam mais dificuldades de aprendizagem, os pais, a equipe pedagógica, 

psicólogos e professores desenvolvem ferramentas que propiciem uma melhora nesse 

aprendizado. 

Ao final do ano estas fichas são passadas para os pais acompanhadas de um relatório 

individual de cada criança. Neste relatório, a professora analisa vários aspectos apresentados 

nas fichas e faz suas considerações. Caso o aluno seja fraco na avaliação dela, e os pais 

pedirem que este seja reprovado o colégio reprova, para que ele não vá para o 1º ano com 

muitas dificuldades. Este colégio não trabalha com conceito nem com nota. A avaliação é feita 

pelo professor tendo em conta o desenvolvimento da criança e os aspectos enfatizados na 

ficha. 

É importante frisar que quando solicitamos o empréstimo dessas fichas para 

fotocópias, a professora me respondeu “espera que vou pegar uma que não esteja tudo 

certinho”, e me contou um pouco da história da criança. Esse aluno quase não vai à escola e 

quando vai, tem dificuldades de acompanhar o que é ensinado. Nota-se a falta de frequência 

dos responsáveis nas reuniões de pais, pois no final das fichas bimestrais inexistem 

assinaturas dos responsáveis. 

  A segunda entrevista foi realizada no Colégio Teixeira do Amaral, escola que atende 

aos alunos dos bairros Raul Veiga, Colubandê e adjacências, na qual se encontram famílias de 

classes populares da cidade. A visita ocorreu no dia 13 de novembro de 2013, com a turma do 

Jardim III do turno da tarde, que contém 21 alunos. A professora desta turma é a Benedita 

Alexandra, na qual obtém formação Superior pedagógica do pré-escolar até o 5º ano do 

Ensino Fundamental. 

Ao questioná-la sobre a metodologia de avaliação contida nesta instituição para a 

Educação Infantil, nos foi relatado que a avaliação ocorre na sala de aula. Os dispositivos 

                                                                 
3
 Livro da Editora Construir. 
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principais da avaliação diária são a participação, interesse, desenvolvimento, colaboração e 

outros. No entanto, a Benedita nos afirma que a partir do ano que vem, há interesse por parte a 

instituição em adotar as provas como um método avaliativo. Porém, neste presente momento, 

somente as fichas avaliativas concentram as informações sobre o desenvolvimento desses 

alunos. 

Essas fichas são constituídas pela instituição e são aprovadas pela professora 

entrevistada. Ela nos afirma que avaliar o aluno processualmente é mais eficaz do que as 

provas, pois nas provas a atenção se volta para a nota. Já na avaliação diária, o foco principal 

é a evolução processual da criança. Para finalizar, não podemos deixar de relatar uma 

curiosidade interessante sobre a pesquisa nessa escola. A professora Benedita nos ressaltou 

que caso o aluno seja reprovado, é marcada uma reunião entre a professora, coordenadora e os 

pais do mesmo com o intuito de explicar a situação que o aluno de encontra. 

 

2.3 – As Fichas Avaliativas avaliam?  

 

       A análise feita será embasada nos dados que a fichas nos fornecem. A capa da ficha vem 

com a seguinte expressão: “Pedagogia Afetiva”, para entender melhor esta expressão fui 

pesquisá-la e achei um livro da autora Maria Augusta Rossini que se chama “Pedagogia 

Afetiva”, que defende uma educação mais afetiva, dar espaço para o desenvolvimento da 

afetividade, respeitar as fases do desenvolvimento humano, tudo isso em parceria escola e 

família. Então, pude entender a proposta da ficha. 
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Como estas fichas não são produzidas pelo colégio, sendo remetidas já prontas pela 

Editora (vozes), podemos dizer que não foi pensada para aquele público. Mas sua proposta é 

integrar a escola e a família para um bom resultado do desenvolvimento humano esperado 

para aquela idade. Porém, tudo que fuja à regra não tem espaço nela. A questão de se marcar 

com um X o comportamento esperado não traduz o que o professor pensa daquele aluno. Não 

há espaço para uma maior reflexão do professor, que fica limitado a responder sempre, às 

vezes e raramente. Não podendo dizer de o porquê ser raramente, ou por que ser sempre. 

As questões trazidas nas fichas estão relacionadas ao comportamento e ao 

desenvolvimento do aluno. No entanto, não há questões que tratem sobre a criatividade, o 

raciocínio lógico, a integração, a socialização. E uma questão em especial nos chamou a 

atenção é a de número 18 “Meu lanche é variado e nutritivo e eu saboreio com prazer”, como 

colocar uma questão deste porte, que cabe mais à família a decisão do lanche do que à 

criança. Se a criança não saboreia com prazer seria isso um problema? Ou naquele momento 

ela poderia não ter vontade de comer aquilo? E quem não tem um lanche nutritivo e variado, 

como fica? 

Outra questão analisada é que as fichas tem um público específico: crianças que tem 

facilidade na aprendizagem, crianças desenvoltas, que tenham uma ótima coordenação 

motora. Ou seja, fico imaginando como seria a ficha de uma criança especial. Será que seria 

levado em conta o tempo do aprendizado, as dinâmicas que são diferentes de uma criança 

para outra. Ou não haveria lugar para que isso acontecesse? Coloco isso em questão, pois 

nesta turma há uma menina com Síndrome de Down, e ao observar a ficha dela puder ver que 

questões relacionadas ao pensamento lógico e à coordenação motora e manuseio de objetos, 

foi marcado raramente. Imagino então como os pais desta criança reagiriam ao ver que seu 

filho não está tendo progresso, pelo menos nas questões da ficha. Onde então estaria a 

Pedagogia Afetiva? 

 Nota-se um movimento interessante, a professora não segue uma linearidade de, por 

exemplo, a criança estar mal e no final do ano melhorar consideravelmente. Ao contrário, a 

professora propõe um movimento, mostrando com isso que o desenvolvimento não é linear. 

Na questão de número 13 isto fica claro: “Meu traçado, no material didático, é condizente 

com a minha idade”, nos dois primeiros bimestres a professora marcou “às vezes”, no terceiro 
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bimestre ela marcou “sempre”, e no último bimestre ela marcou “às vezes novamente. Outro 

exemplo é na questão 22: “Participo das atividades em sala de aula com entusiasmo”, nos dois 

primeiros bimestres ela marcou “sempre” e nos dois últimos bimestres ela marcou “às vezes”. 

Nossa análise dessas Fichas Avaliativas está mais preocupada em enfatizar o 

desenvolvimento físico e motor, raciocínio lógico, grandezas, do que propriamente o 

aprendizado. Não digo que isto seja uma postura incoerente já que estamos falando de 

Educação Infantil, porém é uma prática atualmente pouco utilizada, já que se dá muito mais 

valor àquilo que a criança aprendeu o produto do que ao processo. Uma crítica que fazemos é 

a questão da ficha vir pronta. Pensamos que a partir deste modelo, o colégio poderia elaborar 

sua própria ficha de avaliação, com espaços para trocas entre professores e pais. 

Larrosa (2004) nos mostra uma importante pista para termos uma nova possibilidade 

de criarmos meios para outra forma de se educar: 

Aprender a viver de outro modo, a pensar de outro modo.Talvez 
tenhamos que aprender a nos apresentar na sala de aula com uma cara 
humana, isto é,palpitante e expressiva, que não se endureça na 
autoridade.Talvez tenhamos que aprender a pronunciar na sala de aula 
uma palavra mais humana, isto é,insegura e balbuciante, que não se 
solidifica na verdade.Talvez tenhamos que redescobrir o segredo de 
uma relação pedagógica mais humana, isto é,frágil e atenta, que não 
passe pela propriedade (2004, p.165)  

Avaliar é entender o processo de desenvolvimento da aprendizagem, seus pontos fortes 

e fracos, entender como ele é concebido, o que posso fazer para que este processo seja 

melhorado, apontar aquilo que pode ser reforçado. Ou seja, muito diferente da prova 

tradicional. Sabemos que a avaliação é um dos elementos centrais da escola, tanto que muitas 

vezes não conseguimos idealizar uma escola sem avaliações, porém, esta premissa se dá por 

uma cultura do que seja avaliação. Pensamos que só se avalia na escola, muito pelo contrário, 

avaliamos até mesmos nossos pensamentos. Sendo assim, a avaliação pode acontecer em 

diversos espaços, de diversas formas, dependendo do objeto que se avalia e as condições que 

se tem. 

O processo de avaliação é um dos elementos centrais da escolarização 
e da prática pedagógica, embora não se restrinja à sala de aula, tendo 
em vista que se realiza em diferentes instituições e relações sociais. 
[...] A avaliação se constitui como processo plural que adquire 
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características peculiares segundo o objeto ao qual se dirige e às 
circunstâncias e finalidades de sua realização. (ESTEBAN, 2010, p.5)  

O problema é que muitos não entendem desta maneira. Pensam que avaliar é somente 

conceber um conceito ou uma nota. E, com isso, deixam de lado a questão de que “julgamento 

e decisão são aspectos constitutivos do ato de avaliar, mesmo que esse ato seja 

despretensioso” (FERNANDES, 2010, p. 11). Julgar e a partir daí tomar uma decisão faz 

parte do processo de avaliar. Não o julgar para inferiorizar, mas julgar de forma a buscar 

alternativas. Pois, dependendo da forma com que isso acontece, poderá acarretar trágicas 

mudanças na vida do indivíduo. Como nos coloca Fernandes (2010): 

Pois, se avaliar implica uma ação que envolve julgamento com vistas 
a uma tomada de decisão, essa ação deve estar balizada por princípios, 
sobretudo éticos, uma vez que as decisões decorrentes da avaliação da 
aprendizagem implicam encaminhamentos na vida escolar dos 
estudantes, tais como reorientações de percurso ao longo do ano 
(recuperações, aulas de apoio, etc.), reagrupamentos de classes 
(turmas de apoio, de progressão, classes especiais, etc.) e, até mesmo, 
e não pouco comum, a decisão acerca da reprovação escolar e suas 
implicações. (FERNANDES, 2010, p.11 e 12)  

Voltando ao caso das Fichas de Avaliação utilizadas no colégio pesquisado, podemos 

constatar que a avaliação não leva em conta as especificidades da criança. Por não ter brechas 

para a professora se expressar, não dá espaço para uma avaliação mais crítica. Tornando-a 

algo objetivo e homogêneo, todos têm os resultados esperados e aqueles que fogem à regra 

devem se adaptar àquele tipo de avaliação ou então correm o risco de serem colocados à 

margem. Como descreve o seguinte trecho: 

Sendo a avaliação educacional uma ação, ela é perpassada por esse 
pensamento hegemônico que prima por uma racionalidade técnica, pela 
linearidade nas maneiras de se conceber o conhecimento, pela 
perseguição incessante de uma pretensa homogeneidade e pela busca de 
um padrão. (FERNANDES, 2010, p.13) 
 

      Essas Fichas Avaliativas poderiam servir não como padrão ou modelo, mas como um 

exemplo de como produzir novas fichas, individualizadas, que contemplem as subjetividades 

dos alunos, e suas especificidades. Pois assim, a professora poderá também avaliar sua própria 

prática, o que parece não acontecer neste momento. Desta maneira, a avaliação ocorreria de 

forma investigativa, encarando os “alunos problemas”, como sujeitos da aprendizagem como 
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todos os outros. Indivíduos capazes de mostrar avanços e progressos de acordo com o seu 

tempo, ou seja, num ritmo diferente dos outros. 

 A avaliação como prática de investigação tem o sentido de romper as 
barreiras entre os participantes do processo ensino/aprendizagem e 
entre os conhecimentos presentes no contexto escolar. [….] A 
avaliação como prática de investigação pressupõe a interrogação 
constante e se revela um instrumento importante para professores e 
professoras comprometidos com uma escola democrática. 
Compromisso esse que os coloca frequentemente diante de dilemas e 
exige que se tornem cada dia mais capazes de investigar sua própria 
prática para reformular “respostas possíveis” aos problemas urgentes, 
entendendo que sempre podem ser aperfeiçoadas. (ESTEBAN, 1999 
apud FERRAÇO, 2010, p. 99) 
 

      Por outro lado, podemos observar outra “ficha de avaliação” na educação infantil, esta não 

possui capa de apresentação, foi elaborada pela instituição Teixeira do Amaral junto com os 

professores e equipe pedagógica, enfatizando o comportamento e o desenvolvimento infantil a 

mesma e dividida em três itens aspectos gerais, habilidades e área de interesses, devem ser 

preenchida pelo professor, utilizando a seguinte legenda: Sim (S), Não (N) e às Vezes (V), 

notamos que nesta ficha há um pequeno espaço para o professor comentar e fazer algumas 

observações sobre a avaliação dessas crianças. 
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Essa ficha é utilizada para avaliar as crianças do jardim I, II e III que tem idade entre 3 

a 6 anos. Observando-a, notamos a precariedade e a incoerência desse modelo avaliativo. 

Tendo isso em mente é possível elaborar questões pertinentes, pois como podemos avaliar 

uma criança de 03 anos com o mesmo peso e medida que outra de 06 anos? Negligenciamos 

as diversidades existentes na sala de aula, os contextos de aquisição de conhecimento das 

crianças em diferentes idades e realidade. Surge nela alguns questionamentos sem sentido 

pedagógico, por exemplo, se a criança possui hábitos higiênicos? Caso a professora responda 

que não, como ficará a avaliação dessa criança? Atentamos a outro fato relevante nesta ficha, 

em relação à questão sobre a importância do aluno. “Percebe-se como ser importante?” E se a 

resposta for às vezes. A avaliação dessa criança será às vezes ela se sente importante e outras 

não? Como assim? Importante com relação a que e a quem? Vejamos outra indagação: “É 

pontual em relação à chegada e a saída?” Essa resposta não depende do aluno e sim dos pais, 

visto que esses são os responsáveis por levarem seus filhos a instituição de ensino. Portanto, 

caso a professora marque em sua avaliação a resposta não, a falta de disciplina com a questão 

do horário será de responsabilidade dos filhos e não dos pais. 

 Temos uma série de equívocos com relação a estas fichas que não são pensadas para 

essas crianças de forma individual, pois não dá pra avaliarmos crianças seguindo um padrão 

de ficha tão descontextualizadas da realidade da sala de aula, uma vez que a investigação deva 

ocorrer diariamente, tendo em vista as subjetividades de cada aluno, respeitando o tempo de 

aprendizagem de cada um. Não devemos tratar o erro como “vilão”, mas sim como uma 

possibilidade para o acerto, porém o modo de avaliar preciso ser contínuo dia após dia, 

levando em consideração tudo o que o aluno produz. 

Essas duas instituições entrevistadas procuram disciplinar as crianças, padronizando e 

moldando os comportamentos desses indivíduos, comparando e colocando-os no mesmo 

patamar de aquisição de conhecimento e de submissão, preparando-os para cumprir regras e 

horários, sempre obedecendo a seus superiores, pais, professores e depois os chefes. Ou seja, 

essa lógica começa na escola e depois se estende para o mercado de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Verificamos que a prática avaliativa na educação infantil em qualquer instância de 

ensino precisa ser investigativa e não seletiva, mediadora e não repressora, pois a relação 

entre aluno e professor deve ter como alvo o desenvolvimento da aprendizagem da criança, 

mesmo que essa tenha mais dificuldades que as outras com relação a compreensão dos 

conteúdos. Devemos estar preparados para as diferentes formas de aprender, pois cada um 

tem o seu tempo; não devemos julgar e classificar essa criança como ser um impossibilitado 

de realizar as tarefas cotidianas. Para termos um novo olhar sobre o desenvolvimento da 

criança, necessitamos ter uma pedagogia teórica reflexiva que se adeque a prática cotidiana da 

sala de aula. 

Devemos refletir sobre o contexto sócio-cultural que essa criança está inserida, 

respeitando sua individualidade, bagagem cultural, modo de viver e ver o mundo, sendo cada 

indivíduo diferente um do outro. É de extrema importância respeitar a individualidade, não 

devemos homogeneizar todos os alunos como se fossem iguais e não tivessem suas 

especificidades e suas próprias identidades, precisamos estar atentos e vermos suas pequenas 

conquistas diárias, respeitando as evoluções e superações que ocorrem no decorrer do dia a 

dia. 

Podemos perceber que esse tipo de avaliação existente nas escolas pesquisadas não 

supre as necessidades de avaliação que os alunos necessitam. Nota-se que esse modo de 

avaliar, não está preocupado com os meios que a criança utiliza para aprender e as formas 

com que ela se apropria do conhecimento, mas enfatiza aquilo que ela já aprendeu. Uma 

avaliação que não encara o processo, mas o produto. 

Enfim, posso dizer que nos surpreendemos ao ver que mesmo sem a avaliação 

tradicional (prova) as escolas ainda podem assumir posturas inflexíveis, que privilegiem uns e 

coloquem outros à margem. Avaliações que não levem em conta o desenvolvimento e os 

processos de conhecimento do aluno, que não repensam a prática do professor que mesmo 

tendo o nome de Pedagogia Afetiva, não carrega em si esta ideologia. 

De fato, presenciamos e observamos durante alguns encontros essas turmas do jardim 

III, conversando com as professoras, aferimos que não havia uma avaliação contínua, notamos 
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que não são consideradas as vivências, bagagens culturais e as experiências de vida dos 

alunos. 

Durante a graduação, uma professora nos propôs um texto intitulado: “Notas da 

experiência e o saber da experiência”, do autor Jorge Larrosa. Neste texto, ele explica como a 

experiência é algo extremamente pessoal e intransferível. Com ele aprendemos que não é 

possível falar da nossa experiência na perspectiva de outra pessoa. 

(...) se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, 
duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não 
fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a 
experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira 
impossível de ser repetida. Não está, como o conhecimento científico, 
fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma 
personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma 
forma humana singular de estar no mundo. (Larrosa, 2002, p. 27) 
 

Cada um tem a sua experiência, cada um é tocado de uma maneira diferente. Neste sentido, as 

palavras que constroem nosso pensamento, tem papel fundamental para que a experiência nos 

perpasse: 

(...) as palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos 
com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma 
suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E 
pensar não é somente '‘raciocinar’' ou '‘calcular’' ou '‘argumentar’', 
como nos tem ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao 
que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é 
algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver 
com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, 
diante dos outros e diante do mundo em que vivemos. E o modo como 
agimos em relação a tudo isso. (Larrosa Bondía, 2002, p. 21). 
 

Desta forma, a palavra exerce influência em nossas vidas de maneira significativa. Ao 

pensarmos e planejarmos, as palavras ganham forma, ganham vida. Vimos que todo 

planejamento feito antes mesmo de ingressar naquela experiência, só foi executado, pois nos 

colocamos de frente a ele através de pensamentos e palavras que propomos dar sentido aquilo 

que estava acontecendo. Atribuímos, portanto, sentido àquela experiência, porque se não fosse 

assim, estaríamos executando mais um trabalho mecânico que não nos leva a pensar e refletir. 

Desta maneira, a avaliação que propomos ocorreria de forma investigativa, 

entendendo, encarando os processos que passamos e nos formamos através deles. Avaliar no 

sentido de investigar e diagnosticar, pois através disso, crescemos como pessoas e também 
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como profissionais. Vejamos um pequeno texto que traduz como é difícil o processo de 

avaliar o outro. 

                                         “É Complexo Avaliar” 

Relata a Sra. Teresa, que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos 

da 5ª série primária e, como os demais professores, lhes disse que gostava de todos por igual. 

No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um 

pequeno garoto chamado Ricardo. 

A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e 

muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela 

sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. 

Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha 

escolar dos alunos, para tomar conhecimento das anotações. Ela deixou a ficha de Ricardo por 

último. Mas quando a leu foi grande a sua surpresa. 

Ficha do 1º ano: "Ricardo é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em 

ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele." 

Ficha do 2º ano: "Ricardo é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, mas tem 

estado preocupado com sua mãe que está com uma doença grave e desenganada pelos 

médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil." 

Ficha do 3º ano: "A morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Ricardo. Ele 

procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse e logo sua vida será 

prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo." Ficha do 4º ano: "Ricardo anda 

muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas 

vezes dorme na sala de aula." 

Deu-se conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Piorou quando se 

lembrou dos lindos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado, com papéis coloridos, 

exceto o de Ricardo, que estava enrolado num papel de supermercado. 

Lembrou que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver uma 

pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. 

Apesar das piadas ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um 

pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião Ricardo ficou um pouco mais de tempo na 
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escola do que o de costume. Relembra, ainda, que ele lhe disse que ela estava cheirosa como 

sua mãe. 

Naquele dia, depois que todos se foram, a professora chorou por longo tempo... Em 

seguida, decidiu mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, 

especialmente a Ricardo. 

Com o passar do tempo ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe 

dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ricardo saiu como o 

melhor da classe. 

Seis anos depois, recebeu uma carta de Ricardo contando que havia concluído o 

segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. 

As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. 

Ricardo Stoddard, seu antigo aluno, mais conhecido como Ricardo. Mas a história não 

terminou aqui. 

            Tempos depois recebeu o convite de casamento e a notificação do falecimento do pai 

de Ricardo. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou 

de Ricardo anos antes, e também o perfume. 

Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ricardo lhe disse ao 

ouvido: “Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que 

posso fazer a diferença.” 

E com os olhos banhados em lágrimas sussurrou: "Engano seu! Depois que o conheci 

aprendi a lecionar e a ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. Mais do 

que avaliar as provas e dar notas, o importante é ensinar com amor mostrando que sempre é 

possível fazer a diferença..." 

(Autor Desconhecido) 

Neste pouco tempo, as nossas práticas e ações educativas foram repensadas. 

Percebemos que a cada dia aprendemos com uma experiência nova, ou com uma palavra que 

nos toca. Entendemos que do caos pode nascer novas possibilidades e que através do bom 

aproveitamento destas, nos tornamos pessoas melhores e profissionais mais dedicados para 

refletir o que podemos fazer para contribuirmos para uma escola menos excludente, mais 
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digna e respeitosa. Devemos levar em conta os sujeitos envolvidos neste processo respeitando 

suas singularidades. 
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