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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a avaliação e o modo 

como a educação pré-escolar é concebida e colocada em prática. Para responder a este 

questionamento, foram elencados os seguintes objetivos específicos: 1) analisar as políticas 

educacionais referentes à avaliação escolar na Educação Infantil; 2) discutir os efeitos da 

Psicologia na avaliação escolar; 3) descrever e analisar como as crianças são avaliadas na 

pré-escola, quanto aos meios e critérios adotados, no que se refere aos comportamentos 

sociais, leitura e escrita e arte. A pesquisa foi realizada em duas escolas de Educação 

Infantil, uma pública da rede municipal de São Paulo e uma privada do mesmo município, 

no ano de 2011. Em cada uma das escolas, foram selecionadas duas salas de aula, 

perfazendo um total de quatro salas. Nas duas escolas foram 1) analisados os instrumentos 

que envolvem o processo de avaliação, tais como atividades diagnósticas dos alunos e 

relatórios/fichas de avaliação do aproveitamento escolar; e,  2) os documentos oficiais para 

a Educação Infantil, publicados pelo Ministério da Educação e pela Prefeitura de São 

Paulo. A perspectiva teórica tem como referência os estudos dos pensadores da teoria 

crítica da sociedade, sobretudo os que tratam da formação, experiência e racionalidade 

tecnológica. Tais conceitos contribuem para a compreensão dos processos pelos quais 

ocorre a formação do indivíduo – neste caso a formação das crianças –, e as possibilidades 

de experiência oferecidas pela escola. Em linhas gerais, a conclusão da presente pesquisa é 

a de que, tendencialmente, a relação entre avaliação e Educação Infantil expressa uma 

perspectiva padronizada e pré-determinada do desenvolvimento das crianças, em 

detrimento da possibilidade de experiências formativas que visem à reflexão e à formação.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil, avaliação escolar, Formação, Experiência, Teoria 

crítica da sociedade. 
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ABSTRACT 

 

 

 This research aims to analyze the relationship between assessment and how early 

childhood education is designed and put into practice. In order to answer this question the 

following objectives were listed: 1) to analyze the educational policies on school 

evaluation in the early childhood education. 2) to discuss the effects of Psychology on 

school evaluation; 3) to describe how children are assessed in preschool in relation to the 

means and criteria adopted regarding social behaviors, reading, writing and art; The survey 

was conducted in the city of São Paulo, in 2011, in two different schools of early 

childhood education – a public and a private one – with groups from the preschool level. In 

each school two classrooms were selected, for a total of four groups. In both schools 1) the 

instruments that involved the evaluation process, such as diagnostic activities and 

reports/records of school performance assessment and 2) the official documents for 

children education published by the Ministry of Education and the São Paulo City Hall 

were analyzed. The theoretical perspective is based on the Critical Theory of Society, 

giving special attention to the studies, which deal with formation, experience and 

technological rationality. These concepts contribute to the understanding of the processes 

by which individual formation – in this case children development – and the possibilities 

of experience offered by the school occur. Generally speaking, the conclusion of this 

research is that the relationship between assessment and early childhood education tends to 

express a standardized and pre-determined perspective of children development to the 

detriment of the possibility of formative experiences aimed at reflection and training. 

 

Keywords: Early Childhood Education, School Evaluation, Formation, Experience, 

Critical Theory of Society. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo de minha atuação profissional na Educação Infantil, em escolas da rede 

pública e da rede privada de São Paulo, fui acumulando indagações sobre o modo como as 

escolas de Educação Infantil organizam-se, como desenvolvem as ações pedagógicas e 

como ocorre o processo de avaliação da aprendizagem nessa etapa da educação.  

No período em que cursei o mestrado, dediquei-me a pesquisar e aprofundar os 

estudos sobre a organização e as ações pedagógicas da Educação Infantil, resultando na 

dissertação de Mestrado1 que discutiu a relação entre as práticas escolares na Educação 

Infantil e os padrões instituídos e consolidados ao longo do tempo pela instituição escolar, 

e as possibilidades de interação entre as crianças. Sobre o último aspecto, o contato com 

textos dos autores da teoria crítica da sociedade, durante a participação dos encontros do 

grupo de pesquisa
2
 da PUC-SP – “Teoria Crítica, Formação e cultura”  – foi fundamental 

para a delimitação do objeto de pesquisa e formulação do projeto para ingresso no 

doutorado.   

Esta investigação busca compreender a função da avaliação na Educação Infantil, 

mas também o que é considerado prioritário como transmissão do conhecimento, da 

cultura e do processo de aprendizagem das crianças, visto que – embora pareça apenas 

mais uma das obrigações existentes nas escolas – a avaliação escolar pode ter 

consequências decisivas no processo de aprendizagem e na vida das crianças. 

O ponto de partida é o pressuposto de que a avaliação, em geral, e na educação, em 

particular, ainda que possa manifestar a contradição, está vinculada ao desempenho, pois, 

se, por um lado, a avaliação escolar, na Educação Infantil, potencialmente pode contribuir 

para o processo formativo das crianças, apontando os melhores caminhos para sua 

formação e inserção qualificada e crítica na cultura, por outro, pode cumprir meramente a 

                                                        
1 Dissertação de mestrado Se essa escola fosse minha... Organização da Educação Infantil e o grupo de 

crianças em contexto escolar, defendida no programa de Educação, História, Política, Sociedade, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), defendida em 2009.  Este trabalho teve por 

objetivo investigar as ações e relações entre crianças na Educação Infantil, buscando compreender como elas 

lidam com os padrões promovidos pela escola e as maneiras a partir das quais ocorrem as interações entre 

elas.  
2
 O grupo visava à preparação para o I Seminário (2010) sobre avaliação educacional, psicológica e 

estatística. Diretório dos grupos de pesquisa do Brasil. Disponível em 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=9818968963379578. Acesso em 12/12/2013. 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=9818968963379578
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função burocrática, por meio de técnicas e métodos que expressam a racionalidade 

tecnológica e sua ideologia, porque reduz a razão ao princípio do desempenho.  

Apesar de ser uma tarefa permanente nas instituições escolares, tanto as escolas 

quanto os documentos oficiais sobre a Educação Infantil não oferecem aos professores 

elementos suficientes para o conhecimento e reflexão acerca da função que a avaliação 

desempenha na escola e na formação da criança. Desse modo, o proceder avaliativo 

parecia ocorrer por meio da apropriação de um discurso pedagógico constituído com base 

na própria prática escolar, com suas transformações e necessidades sucessivas de 

adequações, nas políticas educacionais e, por fim, nos livros que circulam pelas escolas.  

 Considerando minha trajetória profissional e acadêmica, ocorrida em 

período concomitante às principais discussões e implementações, de parcela importante da 

legislação educacional – desde a promulgação da última Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei 9394/96, que incorporou a Educação Infantil como 

primeira etapa da educação básica brasileira–, foi possível observar, por meio do 

acompanhamento de sucessivas determinações legais, um aumento nas discussões sobre a 

Educação para a Infância. 

Contudo, apesar do crescimento de determinações legais, os desafios para a 

conquista de uma Educação Infantil de qualidade ainda não foram superados, sequer 

identificados. Em face desse entendimento, é de fundamental importância a compreensão 

dos modos de efetivação do trabalho pedagógico nessa modalidade escolar.    

Considerando o exposto, o objetivo desta pesquisa é investigar como as crianças 

têm sido avaliadas durante a Educação Infantil, em especial durante a pré-escola
3
, no que 

se refere aos aspectos referentes aos comportamentos sociais e cognitivos
4
. Busca-se, dessa 

maneira, a compreensão do que se espera delas, partindo do pressuposto de que a formação 

escolar pode contribuir tanto com a possibilidade de formação cultural e inserção 

qualificada das crianças na vida social, como para o favorecimento da naturalização de 

                                                        
3
 De acordo com a lei de diretrizes e bases 9394/96, Art.30, a Educação Infantil será oferecida em “I-creches 

ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade; II- pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de 

idade, completos após 31/03”. A Educação Infantil na rede municipal de educação de São Paulo destina-se a 

crianças de zero a cinco anos e é organizada de acordo com a faixa etária e nomeada da seguinte maneira: Os 

Centros de Educação Infantil (CEI) são destinados ao atendimento preferencial de crianças dos agrupamentos 

de Berçário I, Berçário II, Minigrupo I e Minigrupo II. As Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) 

atendem alunos de quatro e cinco anos completos, em dois turnos diurnos na maioria das Unidades. Ao final 

dessa etapa, as crianças seguem para o Ensino Fundamental I, com matrícula automática. 
4
  Toma-se por comportamento social, a clara cisão entre o que os professores consideram positivo ou 

negativo em relação aos  comportamento das crianças e que geralmente não possuem relação direta com as 

questões cognitivas e com seu processo de aprendizagem. Em relação aos aspectos cognitivos, são 

considerados os apontamentos realizados pelas professoras nas avaliações sobre  leitura e escrita e arte.   
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uma organização social excludente. Uma primeira aproximação do tema da pesquisa foi 

realizada por meio de um levantamento bibliográfico, apresentado a seguir.  

 

Revisão de pesquisas sobre o tema 

 

A busca por pesquisas semelhantes, ou conexas, ao objeto de estudo aqui 

investigado contribui não só para informar o que foi explorado e identificar as possíveis 

lacunas, mas também para uma melhor delimitação do objeto. 

Foi realizado, dessa forma, um levantamento de teses e dissertações no banco de 

teses da CAPES. Como critério de busca utilizou-se os descritores “Educação Infantil” e 

“Avaliação da aprendizagem”,
5
 no período de 1986 a 2010

6
. As informações foram 

selecionadas com base nos seguintes indicadores pré-estabelecidos: grau de titulação, 

distribuição anual, base teórica, assunto, instituição de origem, programa, instrumento para 

coleta de dados e nível de ensino, os quais parecem ser suficientes para obter as principais 

características dos títulos selecionados. Foram encontradas 118 teses e dissertações e 

excluídos os trabalhos que não tinham relação com a educação escolar. Com base no 

critério de exclusão restaram 92 teses e dissertações, assim distribuídas no que tange ao 

grau de titulação:  

 

Tabela 1- Teses e dissertações sobre avaliação na Educação Infantil, defendidas no período de 1986 a 2010 

Titulação n Proporção 

Mestrado* 78 0,85 

Doutorado 14 0,15 

Total 92 1,00 
Fonte: Banco de teses da CAPES: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em out./2012. 

* inclui um trabalho especificado como mestrado profissionalizante. 

 

De acordo com a tabela 1, a maioria dos trabalhos corresponde às dissertações de 

mestrado (aproximadamente 8, em cada 10 trabalhos), o que permite concluir que o tema 

da avaliação na Educação Infantil, em contrapartida, apresenta baixa incidência de teses 

defendidas. Em relação à distribuição das pesquisas, em agrupamentos de anos, conforme 

tabela apresentada a seguir, nota-se um aumento expressivo do número de pesquisas nos 

                                                        
5
 Em princípio, foram utilizados os descritores “avaliação” e “Educação Infantil”, mas, da leitura dos 

resumos, observou-se grande incidência de estudos voltados para a avaliação institucional ou políticas 

educacionais. 
6
 Inicialmente, a ideia era fazer um recorte temporal utilizando como critério a LDB, mas, considerando que 

a avaliação não é algo novo, optou-se por considerar todo o período disponível. 
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dois últimos quinquênios, principalmente, no último, em que foi registrado um total de 67 

pesquisas do total de 92. Tal fato pode estar relacionado aos seguintes fatores: publicação 

do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEi), incremento das 

políticas de avaliação institucional nas escolas e interesse pelo tema avaliação e Educação 

Infantil, além do aumento da pós-graduação no Brasil.  

 

Tabela 2- Distribuição do número de teses e dissertações sobre avaliação na Educação Infantil, por 

quinquênios, no período de 1986 a 2010. 

Período n Proporção 

1986-1990 –* – 

1990-1995 1 0,01 

1995-2000 4 0,04 

2000-2005 20 0,22 

2005-2010 67 0,73 

Total 92
7
 1,00 

Fonte: Banco de teses da CAPES. Disponível em http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em 

20/10/2010. 
* indica zero 

 

No que concerne à base teórica declarada
8
 nas pesquisas, o primeiro aspecto a ser 

apontado é que os resumos apresentam lacunas de informação da base teórica adotada e 

confirma a constatação de Bueno (2006, p. 353)
9
, segundo o qual “é impressionante o 

número de estudos que, nos resumos analisados, não fazem qualquer menção a base teórica 

de suporte das investigações”. De acordo com a tabela 3, a seguir, que adota como 

referência essa consideração, mais de 60% das pesquisas não informam a base teórica:  

  

                                                        
7
 O número é maior do que o total de 92 pesquisas, pois, em alguns casos, foram citadas duas ou mais fontes 

teóricas. 
8
 Apesar de questionáveis, considerou-se como base teórica os termos declarados nas pesquisas.  

9
O autor realizou análise sobre as dissertações e teses defendidas nos programas de Pós-graduação em 

educação, no período entre 1981 e 1998. Daqueles estudos, selecionou os que tratavam de “alunos” e 

“educação especial”. Trata-se de uma parte da pesquisa A escola como objeto de estudo: tendências das 

dissertações e teses brasileiras sobre a escola – (1981/1998). (MARIN, BUENO e SAMPAIO, 2006). Cabe 

destacar que essas duas pesquisas são decorrentes de um levantamento realizado por Warde (1993), A 

produção discente dos programas em pós-graduação em Educação no Brasil (1982-1991), de caráter 

censitário, que serviu de base de dados para muitos estudos e pesquisas.  

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010
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Tabela 3- Referências teóricas mencionadas nos resumos das teses e dissertações, defendidas no período 

entre 1986 e 2010. 

Fonte Teórica n Proporção 

Não declarada 64 0,62 

Psicologia do desenvolvimento 13 0,13 

Psicologia sócio-histórica 10 0,10 

Pedagogia 5 0,05 

Outros 4 0,04 

História 2 0,02 

Linguística 2 0,02 

Neurociências 2 0,02 

Sociologia 2 0,02 

Total 104 1,00 
Fonte: Banco de teses da CAPES. Disponível em:http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso 

em 20/10/2010 

 

Para o autor antes citado, o fato de essa informação não constar no resumo, não 

significa que não houve o uso de um suporte teórico, mas é expressão da falta de 

importância “dada a ele [ao resumo], como elemento constitutivo e fundamental para a 

construção de um objeto científico” (BUENO, 2006, p.353). Observa-se, também, que, dos 

resumos nos quais consta a base teórica, a maioria apoia-se na Psicologia do 

desenvolvimento, seguida dos estudos baseados na Psicologia sócio-histórica
10

. Tomando 

os números de forma isolada, o fato de haver 10 estudos norteados pelas teorias da 

Psicologia sócio-histórica poderia ser considerado um avanço, visto que essa teoria é 

baseada em premissas materialistas. 

Entretanto, em alguns casos, são realizados estudos em interface com a Psicologia 

do desenvolvimento, o que reafirma a sua influência hegemônica nas pesquisas 

educacionais que tratam da Educação Infantil e da avaliação, em detrimento da crítica aos 

processos de escolarização nessa modalidade de ensino. Estudos oriundos de outras áreas 

do conhecimento permitirão adensar o debate e, consequentemente, propiciar maiores 

possibilidades de reflexão. 

No que se refere aos Programas de pós-graduação em que as pesquisas foram 

produzidas (ver tabela 4), verifica-se que a maioria dos estudos é oriunda de Programas da 

área de Educação, seguida da Psicologia. 

  

                                                        
10

 Consultar os dados desagregados nos anexos 5 e 6.  

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010
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Tabela 4- Programas em que as teses e dissertações foram defendidas (1986-2010) 

Programa n Proporção 

Educação 56 0,61 

Psicologia 17 0,19 

Estudos da linguagem 8 0,09 

Outros 11 0,12 

Total 92 1,00 
Fonte: Banco de teses da CAPES. Disponível em:http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso 

em 20/10/2010 

 

Em etapa posterior, foi realizada uma seleção de teses e dissertações com vistas a 

apresentar alguns trabalhos exemplares que focalizaram o mesmo tema da presente 

pesquisa, distribuídos ao longo do período em que se deu o levantamento bibliográfico, 

conforme apresentado no quadro
11

, a seguir: 

 

Quadro 1- Amostra de teses e dissertações selecionadas pela proximidade do objeto de estudo 

Autor/IES/A

no 

Título Objetivo Ref. 

teóricas 
VALVERDE 

PUC/SP 

Mestrado 

1994 

Relatórios de 

avaliação das EMEIs 

de São Paulo: uma 

necessidade ou 

exigência legal? 

Analisar os relatórios de avaliação 

desenvolvidos nas escolas municipais de 

Educação Infantil (EMEI) de São Paulo, tendo 

como preocupação básica investigar qual o seu 

significado para professores e pais. 

Luckesi; 

Hoffmann;  

Saul 

LUIS  

UFMS 

Mestrado 

1997 

Formação docente e 

avaliação: dos 

processos formativos 

ao exercício 

profissional 

Compreender as repercussões dos processos 

formativos do professor no curso superior sobre 

sua ação pedagógica 

Luckesi; 

Saul; 

Hoffmann 

COLASANTO 

PUC/SP 

2007 

Mestrado 

A linguagem dos 

relatórios: uma 

proposta de avaliação 

para a Educação 

Infantil. 

Analisar dois tipos de relatórios de avaliação, 

utilizados em Educação Infantil, visando 

compreender de que forma a linguagem que os 

organiza contribui para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Vygotsky; 

Leontiev; 

Engeström 

LUSARDO 

UFJF 

2007 

Mestrado 

 

Avaliação em 

Educação Infantil: 

concepções das 

professoras sobre o 

papel do portfólio 

Investigar a compreensão das professoras acerca 

do papel do portfólio no processo de avaliação 

das crianças que frequentam as classes de 

Educação Infantil. 

Ginzburg; 

Perrenoud; 

Hoffmann; 

Luckesi; 

 

RAMIRES 

USP/SP 

2008 

Doutorado 

A construção do 

portfólio de avaliação 

em uma escola 

municipal de Educação 

Infantil de São Paulo: 

um relato crítico 

Compreender, descrever e analisar criticamente 

o processo de construção de portfólios de 

avaliação das crianças, ocorrido em uma escola 

municipal de Educação Infantil de são Paulo.  

 

Piaget; 

Vygotsky; 

Hoffmann 

Fonte: Banco de teses da CAPES. Disponível em http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso 

em 10/04/2012 

  

                                                        
11

 As informações foram organizadas, com base no modelo apresentado na dissertação de Santana (2011).  

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010
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Das informações contidas no quadro, destaca-se, em primeiro lugar, a repetição de 

autores citados. Em quatro dos cinco trabalhos apresentados, Jussara Hoffmann (1992, 

1993, 2011) foi a referência teórica mais utilizada. Baseada, predominantemente na teoria 

de Jean Piaget e seguidores, a autora considera a avaliação na Educação Infantil como 

mediadora do desenvolvimento da criança e do processo avaliativo:  

 

[...] como base referencial ao fazer pedagógico dá-se pela abertura do professor 

ao entendimento das crianças com quem trabalha, pelo aprofundamento teórico 

que fundamenta a curiosidade sobre elas, pela postura mediadora. Assim, Piaget, 

para entender o pensamento das crianças, propunha aos pesquisadores que não 

seguissem roteiros de perguntas prontas, mas que, tendo clareza do que estavam 

a observar, ajustassem suas perguntas ou seus desafios às hipóteses e aos 

resultados que cada um gradativamente alcançava, para acompanhar 

verdadeiramente seu raciocínio (HOFFMANN, 2011, p.34). 

 

Dois aspectos, portanto, merecem ser ressaltados: em primeiro lugar, tal como 

destacado pela autora, compreende-se que seja fundamental o conhecimento da criança por 

parte do professor. Dessa perspectiva, os conhecimentos oriundos da psicologia são 

importantes subsídios para as ações pedagógicas na Educação Infantil. Contudo, se esse 

conhecimento limita-se apenas a “ajustar” os desafios ao desenvolvimento das crianças, 

ocorre apenas a subordinação da aprendizagem ao desenvolvimento
12

. Do primeiro aspecto 

apontado sobre as pesquisas selecionadas, observa-se, portanto, uma predominância teórica 

advinda da psicologia do desenvolvimento.  

Essa predominância teórica, em segundo lugar, expressa não somente a influência 

da psicologia do desenvolvimento nos assuntos escolares, mas também o campo reduzido 

de investigação sobre a avaliação na Educação Infantil que, de modo geral, se apresenta 

como um campo minoritário em relação aos outros níveis da educação básica, conforme 

evidenciado por Rosemberg (2013, p.2): 

 

De certa maneira, trata-se de mais uma busca da Educação Infantil, campo 

minoritário, de se integrar ao campo hegemônico da educação básica. De fato, 

como observado em outras áreas e momentos, o campo de investigação, políticas 

e práticas de avaliação da educação básica praticamente baniu a Educação 

Infantil de suas preocupações manifestas, apesar de uma das obras mais referidas 

na bibliografia brasileira contemporânea sobre avaliação, a de Jussara Hoffman, 

tratar do tema na pré-escola. A falta de atenção da produção em avaliação para 

com a Educação Infantil já fora notada por Barretto e colaboradores (2001, p. 

33) na exaustiva revisão ‘Avaliação na Educação Básica nos anos 90 segundo os 

periódicos acadêmicos’, quando informam que, dentre os poucos artigos que 

                                                        
12

 Para um maior aprofundamento sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, ver Macedo 

(2010).  
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focalizam apenas uma etapa educacional, muito raros são ‘aqueles que focalizam 

a avaliação em relação à Educação Infantil’.  

 

Ainda no que se refere aos autores citados, destaca-se a referência aos trabalhos de 

Luckesi (1984, 1991, 1992). De natureza distinta, suas pesquisas não tratam da avaliação 

na Educação Infantil, antes discutem em uma perspectiva filosófica e sociológica da 

avaliação escolar, de modo geral. 

Quanto ao objeto de estudo, embora tratem do mesmo tema, as pesquisas seguem 

em direções diferentes. Valverde (1994), motivada pelas propostas de mudanças a partir de 

1989, com o então chamado Movimento de Reorientação Curricular, na Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, realizou entrevistas com pais e professores com o 

objetivo de compreender o significado dos relatórios escolares para eles. Luis (2000) 

analisou o impacto da formação superior, no exercício profissional na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, no que se refere aos processos avaliativos. Colasanto (2007) realizou 

uma pesquisa-ação junto ao grupo de crianças para as quais lecionava em uma EMEI. Com 

base na análise da linguagem utilizada, em dois diferentes registros avaliativos produzidos 

pela escola, formulou um novo instrumento de avaliação. Lusardo (2007) e Ramires 

(2008), sob perspectivas distintas, pesquisaram a avaliação escolar na Educação Infantil, 

por meio dos portfólios.  

Sobre as duas últimas citadas, destaca-se o interesse de pesquisa pela produção de 

portfólios como registro avaliativo. Provavelmente, o uso de portfólios tenha sido 

motivado pela divulgação das ideias e experiências realizadas nas escolas de Reggio 

Emilia
13

. De acordo com tal proposta, a avaliação é realizada por meio de uma coletânea 

de registros das crianças, fotografias, gravações que exprimem o processo vivido pelo 

grupo, o que comumente é chamado de portfólio
14

. Sem a intenção de avaliar a proposta, 

faz-se a ressalva a uma tendência de buscar modelos prontos
15

 para resolver os problemas 

                                                        
13

 A Província de Reggio Emilia fica ao norte da Itália e possui um conjunto de escolas para crianças “nas 

quais o potencial intelectual, emocional, social e moral da criança é cuidadosamente cultivado e orientado” 

(EDWARDS; FORMAN; GANDINI, 1999). 
14

 Conforme Houaiss (online), portfólio é uma palavra de origem inglesa que serve para designar pasta para 

documentos ministeriais ou pasta para guardar amostras, álbuns e folhetos.  
15

  Como ilustração dessa afirmação, nas últimas décadas, houve uma grande influência não somente da 

Itália, mas de países como Espanha e Portugal nos assuntos escolares. Considerando a Espanha, toda a 

reformulação das propostas curriculares, após a publicação da última lei de diretrizes e bases – 

LDB/9394/1996, foi assessorada por uma equipe de pesquisadores espanhóis. Além disso, houve grande 

aceitação por parte dos professores e pesquisadores da área da educação por coletâneas espanholas traduzidas 

para o português. No caso da Educação Infantil, apenas para citar alguns exemplos, têm-se: Qualidade em 

Educação Infantil, organizado por Zabalza (1998); Aprender e ensinar na Educação Infantil, de Bassedas; 

Huguet e Solé (1999). Essas obras trazem, por meio de artigos, exemplos das propostas e ações pedagógicas 
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da educação brasileira. Por sua vez, as pesquisas, tendencialmente, absorvem as inovações 

da educação, sem críticas, e, ao buscar referências de situações completamente distintas, 

como é o caso de Reggio Emilia, há uma tentativa de isolar a escola das relações sociais 

que a constituem, na busca desenfreada por qualidade, mediante cópia de modelos. 

Ocorre, portanto, uma cisão entre aspectos gerais da sociedade, como condições 

sociais e econômicas e estruturais e aspectos restritos, como recursos e estratégias 

instrumentais. Nagle (1976) discute essa cisão entre assuntos de natureza muito geral e os 

exclusivamente técnicos, culminando, segundo as palavras do autor, com o 

“empobrecimento das análises” e ressalta a necessidade de investigações que incluam 

análises intermediárias e explorem as consequências dos aspectos amplos sobre os restritos 

(NAGLE, 1976).   

Dos aspectos arrolados até o presente momento sobre as pesquisas apresentadas, 

destaca-se a natureza restrita das investigações sobre avaliação na Educação Infantil, o que 

dificulta a possibilidade de adensar o debate sobre esse tema. Além disso, observou-se que 

o interesse manifestado pelas pesquisas direciona-se, sobremaneira, à forma dos registros 

(relatórios, portfólios, fichas). De acordo com a perspectiva aqui adotada, entretanto, forma 

e conteúdo são indissociáveis.  

Da vertente atual dos estudos, conforme apontado acima, destaca-se a ausência de 

uma análise crítica das políticas educacionais referentes à avaliação escolar na Educação 

Infantil e dos processos avaliativos na escola, com base na premissa de que os processos 

avaliativos na escola são expressão da sociedade vigente.  

Diante dos aspectos apontados, o problema da presente pesquisa circunscreve-se à 

seguinte questão: como as crianças são avaliadas na Educação Infantil? O objetivo geral da 

pesquisa é analisar a relação entre avaliação e o modo como a educação pré-escolar é 

concebida e colocada em prática. Decorrem daí, então, os seguintes objetivos específicos: 

1) analisar as políticas educacionais referentes à avaliação escolar na Educação 

Infantil.   

2) discutir os efeitos da Psicologia na avaliação escolar;  

3) descrever e analisar como as crianças são avaliadas na pré-escola, quanto aos 

meios e critérios adotados, no que se refere aos comportamentos sociais, leitura e escrita e 

arte. 

                                                                                                                                                                        
das escolas espanholas. No caso de Portugal, a grande divulgação se deu por intermédio de seu representante, 

José Pacheco, das experiências escolares da Escola da Ponte.  
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A hipótese geral da presente pesquisa é a de que, tendencialmente, a relação entre 

avaliação e Educação Infantil expressa uma perspectiva padronizada e pré-determinada do 

desenvolvimento das crianças, em detrimento da possibilidade de experiências formativas 

que visem à reflexão e à formação. Essa hipótese desdobra-se nas seguintes afirmações 

específicas: 

1) As políticas educacionais sobre a avaliação, na Educação Infantil, visam ao 

controle do trabalho realizado nas escolas, conforme padrões impostos, tornando-se 

expressão da racionalidade tecnológica e ao princípio do desempenho que a orienta; 

2) a avaliação expressa a padronização da prática pedagógica e da própria 

avaliação, predominantemente promovida, com base na Psicologia do desenvolvimento; 

3) a avaliação privilegia a padronização dos comportamentos e ao exercício de 

controle sobre as crianças.  

Para a análise dos elementos presentes no objeto de pesquisa, indicados na  

formulação dos objetivos e hipóteses que compõem este estudo, foi adotado o referencial 

da teoria crítica da sociedade, especialmente, nos trabalhos de Adorno, Marcuse e 

Horkheimer, que apresentam uma coletânea de estudos com os  conceitos essenciais para a 

análise proposta, favorece a compreensão dos processos subjetivos e objetivos pela 

sociedade e das tendências que nela se imprimem.  

Ao longo do século XX, observa-se uma formalização excessiva de processos de 

avaliação em diferentes instâncias da sociedade, incluindo a escola, estritamente 

relacionados à necessidade de aferir qualidade e também de exercer controle sobre os 

fenômenos avaliados, conforme o modelo empregado nos assuntos econômicos. Em 

situações educativas, houve a intensificação da avaliação de sistemas educacionais
16

, em 

detrimento da avaliação para fins formativos. A avaliação, no caso da Educação Infantil, 

não escapa à lógica típica da sociedade capitalista de adaptar os indivíduos aos processos 

sociais que garantam sua reprodução.   

Com uma produção concentrada até a década de 1960, os autores da escola de 

Frankfurt propõem a crítica à sociedade capitalista, baseada no sistema totalitário, com 

ênfase nas formas de experiência social, proporcionadas aos indivíduos pela sociedade. 

Entre os princípios que norteiam a teoria, a exigência da liberdade e a crítica à 

autoconservação a qualquer preço pressupõem uma sociedade livre de indivíduos livres. 

Dessa reflexão, os autores mobilizam noções e conceitos que, de um lado, trazem à tona os 

                                                        
16

 Considerando apenas a Educação Infantil, há os Indicadores de qualidade para a Educação Infantil.  
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mecanismos que obstruem a possibilidade de experiências formativas, e, de outro lado, 

cobram criticamente essa possiblidade. Essa visão negativa da sociedade permite a 

reflexão daquilo que ela é e do que ela pode vir a ser, eximindo o próprio conceito de 

sociedade de um caráter estático. É, portanto, por meio da mediação entre o particular 

(indivíduos) e o universal, de acordo com as condições históricas e sociais, que se podem 

compreender os determinantes sociais.  

Considera-se que a escola atende aos ditames da sociedade em que está inserida e 

carrega, seja nas formas de socialização ou na transmissão dos conteúdos, suas 

contradições, incluindo a ausência de liberdade e os obstáculos à experiência.  

Dos objetivos arrolados neste estudo, para compreender como as crianças são 

avaliadas na escola, utilizam-se os conceitos de formação e experiência – processo pelo 

qual o indivíduo, por meio da realização de experiências formativas, consegue sair da sua 

condição de menoridade e atuar de forma autônoma e consciente –, a ideologia da 

racionalidade tecnológica – forma de dominação que comanda todas as esferas de 

produção econômica e determina as relações sociais de acordo com os padrões de 

comportamento dominantes (MARCUSE, 1979, 1999) – e princípio do desempenho, 

“forma histórica dominante do princípio da realidade” (MARCUSE, 1966, p. 510).  

Para subsidiar a discussão principal, recorre-se às noções de linguagem, 

criatividade, imaginação e espontâneo, com base em Vygotsky (2011) e Sass (2004).  Tais 

conceitos e suas contribuições para a compreensão dos processos que delineiam os 

mecanismos de avaliação na Educação Infantil são discutidos no capítulo 1 deste trabalho.  

Os aspectos aqui levantados objetivam repor a discussão em defesa de uma escola 

pública de qualidade que ofereça às crianças possibilidades que contribuam para o 

processo de uma formação para a resistência 

 

Método 

Com base nos objetivos e nas hipóteses arrolados, foram selecionados, como 

principais fontes de dados: a) o conjunto de relatórios e instrumentos de avaliação do 

aproveitamento escolar das crianças que cursam o último ano da Educação Infantil, 

correspondente à faixa etária dos 5 anos
17

, ao longo do período em que frequentam a 

escola, de duas escolas de Educação Infantil, sendo uma pública e uma privada; e, b) os 

                                                        
17

 Completos até 31/03, nas escolas públicas, e até 30/06 nas escolas privadas.  
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documentos oficiais para a Educação Infantil publicados pelo ministério da Educação e 

pela prefeitura de São Paulo. 

Com vistas a analisar como as crianças são avaliadas na escola, a pesquisa foi 

realizada em duas escolas de Educação Infantil, uma pública, da rede municipal de São 

Paulo, e uma privada, do mesmo município, assim designadas:  

Escola A- Escola Pública da rede municipal de Educação de São Paulo;  

Escola B- Escola privada situada no município de São Paulo.  

Um aspecto a ser destacado é a dificuldade de acesso à documentação produzida 

pelas instituições de ensino. No caso da escola pública, o aceite veio da escola em que 

realizei a pesquisa de mestrado. Entretanto, a equipe gestora era diferente à época do 

mestrado e se mostrou bastante reticente, mas dispôs as pastas com os documentos das 

crianças, com a condição de que a pesquisadora retornasse a fim de oferecer uma palestra 

aos professores sobre o tema. 

No caso da escola privada, a instituição disponibilizou as avaliações das crianças 

gravadas em um CD (compact disk). 

Nas duas escolas, selecionou-se o conjunto de avaliações de 2 salas de aula com 

crianças de 5 anos, referentes ao período em que frequentaram a Educação Infantil. Foram 

selecionadas as crianças que possuíam avaliações, ao menos, dos 2 anos letivos 

correspondentes à pré-escola (4 e 5 anos de idade). No total, foi coletado um conjunto de 

avaliações de 33 crianças, das quais 19 são meninas e 14, meninos, conforme tabela a 

seguir:  

 

Tabela 5- Número de crianças cujas avaliações foram selecionadas para a pesquisa, distribuídas por escola e 

por turma 

Escola/Turma Total 

A       A1 

  A2 

9 

8 

B       B1 

  B2 

8 

8 

Total  33 

 

Quanto aos aspectos analisados do conjunto de avaliações, foram destacados, 

considerando os objetivos da pesquisa, a) os comportamentos sociais, aferidos por meio 

dos atributos referentes às crianças encontrados nas avaliações; e, b) os aspectos 

cognitivos, aferidos pelo aproveitamento escolar das crianças nas seguintes áreas do 
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conhecimento: Leitura e escrita e Arte. Após a leitura das avaliações, houve dois 

momentos distintos no que se refere à coleta das informações:  

1) em um primeiro momento, foram selecionados, em cada uma das avaliações, 

termos referentes à avaliação dos comportamentos sociais das crianças. Sobre esse aspecto, 

foram observadas valorações positivas e negativas do comportamento das crianças. Desse 

modo, como forma de categorização, as informações foram divididas em dois grupos: 

Atributos pessoais valorizados e Atributos pessoais desvalorizados pelas professoras. A 

valoração negativa, ou positiva, dos atributos teve como base o contexto em que apareceu 

nas avaliações. No caso dos atributos desvalorizados, geralmente houve a presença de uma 

conjunção adversativa (mas, porém, embora, entretanto...), apontando uma oposição em 

relação à afirmação, conforme exemplo a seguir:  

Embora seja muito tímido, o aluno tem um bom relacionamento com as 

crianças e com as professoras.  

 

2) Em um segundo momento, foram selecionadas e extraídas das avaliações as 

observações referentes à linguagem oral e escrita e arte. Nesse aspecto, há uma diferença 

entre as duas escolas, pois não há observações sobre as duas áreas nos relatórios da escola. 

Na escola A, existem as próprias avaliações diagnósticas das crianças em arte e linguagem 

oral e escrita, além de algumas observações escritas sobre linguagem oral e escrita nos 

relatórios descritivos. Nesse caso, para fins de análise, serão consideradas, para a escola A, 

as avaliações diagnósticas e algumas observações dos relatórios e, para a escola 2, as 

observações destacadas dos relatórios. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos: no capítulo 1, apresentam-se os 

conceitos utilizados na pesquisa e seus nexos em relação ao objeto de estudo; o capítulo 2 

destina-se à apresentação dos documentos oficiais para a avaliação na Educação Infantil e, 

por fim, no capítulo 3, são apresentados e analisados os dados destacados das avaliações 

das escolas pesquisadas. Em seguida, as considerações finais.  
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CAPÍTULO I  

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a relação entre os conceitos – formação 

e experiência, racionalidade tecnológica e princípio do desempenho – e o objeto de estudo 

da presente pesquisa, visando compreender as bases nas quais estão assentadas a Educação 

Infantil, expressas por meio das avaliações das crianças. O capítulo está organizado em três 

tópicos: em primeiro lugar, discute-se a socialização das crianças na escola; depois se 

discute a ideia da linguagem como mediadora entre a criança e a cultura; por fim, o 

terceiro tópico situa a discussão sobre a avaliação escolar na Educação Infantil e a função  

da Psicologia do desenvolvimento no processo avaliativo.  

 

 

1.1. Formação e processo de socialização na Educação Infantil  

 
A educação escolarizada para crianças pequenas constitui uma questão social  

quase inquestionável, visto que frequentar a escola, no período da primeira infância, 

tornou-se algo natural na grande maioria das sociedades. Historicamente, a criação de 

instituições pré-escolares, no Brasil, é resultante de fenômenos sociais e econômicos, como 

a industrialização e urbanização. Data do início do período da República o surgimento de 

creches e escolas maternais, destinadas ao atendimento de filhos de operários, com uma 

função, prioritariamente, assistencialista
18

. 

Do ponto de vista teórico, “ao longo da história sempre se encontram teóricos que 

se interessam pela formação das crianças em idade pré-escolar” (KISHIMOTO, 1988, p.9). 

Isto porque, resguardadas as diferentes perspectivas teóricas, há um consenso de que a 

educação na infância é essencial para a formação humana. A importância de tal educação 

foi sustentada por diversas correntes teóricas, como a de Rousseau, por exemplo. 

De acordo com a perspectiva teórica aqui também adotada, Adorno defende a ideia 

da formação da criança como fundamental para o processo de formação do indivíduo. O 

conceito de formação está presente em muitos escritos seus, mas destaca-se o texto Teoria 

de la seudocultura, quando é definida a formação como apropriação subjetiva da cultura. 

                                                        
18

 Para um maior aprofundamento sobre a história da pré-escola em São Paulo, consulte-se Kishimoto (1988).  
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Em suas palavras, “[...] la formación no es otra cosa que la cultura por su apropriación 

subjetiva” (ADORNO, 1966, p.176). Além disso, uma vez que a cultura é uma mediação 

entre a sociedade e a formação, ressalta que, sob a sociedade capitalista, a formação do 

indivíduo foi convertida em valor – sua apropriação resulta em pseudoformação, ou seja, 

uma formação falsa, por se caracterizar como um simulacro dos reais objetivos e finalidade  

da formação.  

A pseudoformação, portanto, constitui-se por meio de mecanismos legitimados pela 

irracionalidade presente na sociedade capitalista, que se objetiva, inclusive, nas práticas e 

relações estabelecidas na escola, a partir do momento que ela abandona seu potencial 

emancipatório para ensinar, ainda que não intencionalmente, aos alunos, a nunca 

questionar as injustiças da sociedade, o medo e frieza. A experiência do indivíduo, 

mediada pela sociedade capitalista, implica a coisificação que dita suas escolhas – seus 

desejos não são espontâneos, mas são externos, determinados pela lógica dessa sociedade. 

Nesse sentido, sob a sociedade administrada, a socialização é influenciada também 

pelos meios da indústria cultural, baseada em relações difusas e genéricas, estandardizadas 

pela racionalidade técnica e pela identificação direta com a repetição mecânica e adesão às 

pressões do sistema. Se, no decorrer do processo civilizatório, a cultura sempre contribuiu 

para domar os instintos revolucionários bem como os costumes bárbaros, a cultura 

industrializada dá algo mais: ela ensina e infunde a condição em que a vida desumana pode 

ser tolerada (HORKHEIMER & ADORNO, 2011, p.220). 

Em face da pseudoformação promovida pela indústria, Adorno (2006) defende uma 

formação política, destacando a relevância da educação na primeira infância, tanto em 

âmbito escolar, quanto na esfera familiar, como fundamental para a formação do indivíduo. 

Em decorrência disso, a escola de Educação Infantil assume importância central no 

processo de formação dos indivíduos, considerando que os processos de socialização, na 

sociedade contemporânea, distinguem-se dos realizados em sociedades pretéritas, nas quais 

à família conferia-se a socialização primária das crianças e apenas posteriormente, eram 

ampliados para grupos sociais secundários distintos, como a igreja e a escola.  

As instituições culturais contemporâneas, sobretudo a escola, assumem as 

mediações previamente realizadas, principalmente, pelas famílias, na medida em que há 

profundas modificações nas relações familiares da sociedade de massas, devido a 

influências decisivas, sobremaneira advindas das transformações econômicas, ocasionadas 

pelo desenvolvimento industrial e da consequente submissão dos indivíduos ao processo 
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produtivo, tais como a entrada da mulher no mercado de trabalho e o enfraquecimento do 

pai, devido ao desemprego ou das longas jornadas de trabalho. Desse modo, a autoridade 

paterna enfraquece-se no todo social, e a escola passa a ser uma das instituições que 

assume o papel de autoridade para a criança, fundamental na formação de indivíduos 

autônomos.  

Quando Adorno defende que “a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira 

de todas para a educação” (ADORNO, 2006, p.119), trata-se de uma educação que permita 

a formação para a autonomia, para a autorreflexão que possibilite a resistência diante das 

tendências sociais autoritárias predominantes e o reconhecimento consciente dos 

mecanismos que tornam as pessoas capazes de aderir, de forma heterônoma, à violência e 

ao preconceito, em suma, à irracionalidade do todo social.  

Essa afirmação define a importância da escola de Educação Infantil na socialização 

das crianças, por meio da qual o indivíduo se constitui. Dessa perspectiva, é fundamental 

que as escolas propiciem experiências por intermédio das quais as crianças não só possam 

conviver com o diferente, cooperar, expor seus pontos de vista e refletir sobre as diversas 

situações com que se defrontam, como também aprendam, paulatinamente, a se colocar no 

lugar do outro, em situações que se apresentam na realidade, como conflitos, ou em 

situações de disputa, como as que surgem no faz-de-conta, com conteúdos da fantasia e da 

imaginação, em manifestações espontâneas. 

O processo de socialização também envolve a aquisição de novos conhecimentos e 

padrões sociais exigidos para todos os indivíduos de uma sociedade, bem como de outros 

padrões e normas de conduta que se constituem por meio do exercício de papéis sociais 

específicos, tais como o de aluno e de professor.  

O professor tem fundamental importância nesse processo, visto que, conforme 

anteriormente apontado, desempenha funções relativas à socialização primária, antes 

realizadas pela família. Sua atuação mediadora das situações vividas pelas crianças, como 

uma figura de autoridade, possibilita, por suas ações, a incorporação, por parte das 

crianças, de hábitos e condutas favoráveis ao convívio social – sem abandonar a 

transmissão do conhecimento –, exercendo, nas palavras de Adorno, uma autoridade 

esclarecida: 

 

Determinadas manifestações de autoridade, que assumem um outro significado, 

contrário ao de que a perpetuação da barbárie na educação é mediada 

essencialmente pelo princípio da autoridade, na medida em que já não são cegas, 
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não se originam do princípio da violência, mas são conscientes e, sobretudo, que 

tenham um momento de transparência inclusive para a própria criança; quando 

os pais “dão uma palmada” na criança porque ela arranca as asas de uma mosca, 

trata-se de uma autoridade que contribui para a desbarbarização (ADORNO, 

2006, p.167).  

 

Ainda sobre o processo de socialização, as posições de Freud (2010) e Adorno 

(2006), são convergentes, à medida que defendem a necessidade da adaptação dos 

indivíduos aos mecanismos sociais para uma vida em sociedade. Contudo, Adorno (2006) 

faz uma ressalva sobre os riscos de uma educação voltada unicamente para a adaptação:  

 

A educação seria ideológica se ignorasse o objetivo da adaptação e não 

preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria igualmente 

questionável se ficasse nisto, produzindo nada além do well adjusted people, 

pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação existente se impõe 

precisamente no que tem de pior. Nestes termos, desde o início existe no 

conceito de educação para a consciência e para a realidade uma ambiguidade. 

Talvez não seja possível superá-la no existente, mas certamente não podemos 

nos desviar dela (ADORNO, 2006, p.143). 

 

A ambiguidade entre a educação para a experiência e para a realidade deve ser 

considerada nos termos das experiências vividas na Educação Infantil, pois, se direcionada 

unicamente para a adaptação, a escola – por meio de ações que visam ao controle, ao 

ajustamento e à disciplina – abandonará o seu potencial emancipatório, de formação para a 

autonomia. O contrário também é verdadeiro: a criança deve aprender o que é aceito para 

viver em sociedade, a controlar seus desejos imediatos. Contudo, observa-se que a noção 

de instrução e de preparo para a vida adulta – em detrimento da valorização da Educação 

Infantil como uma etapa com finalidades próprias e dissociadas dos anos posteriores da 

escola e da vida adulta – prevalece ao longo da história da escolarização moderna e assume 

seus contornos com base em diferentes ideias. A esse respeito, considere-se a posição de 

Kant (2006, p. 13),  

 

A selvageria consiste na independência de qualquer lei. A disciplina submete o 

homem às leis da humanidade e começa a fazê-lo sentir a força das próprias leis. 

Mas isso deve acontecer bem cedo. Assim, as crianças são mandadas cedo à 

escola, não para que aí aprendam alguma coisa, mas para que aí se acostumem a 

ficar sentadas tranquilamente e a obedecer pontualmente aquilo que lhes é 

mandado, a fim de que no futuro elas não sigam de fato e imediatamente cada 

um de seus caprichos.  

 

Embora considere essa afirmação de Kant pouco exagerada, ele defende a 

disciplina escolar, no processo educativo, como meio para o indivíduo adquirir autonomia, 
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a partir de valores morais, estéticos e intelectuais; Durkheim (2008, p. 149) defende-a 

como elemento central na vida escolar, nos seguintes termos:  

 

Na escola existe todo um sistema de regras que determina a conduta da criança. 

Ela deve comparecer à classe com regularidade, num horário estabelecido, 

mantendo uma postura adequada; enquanto permanece na sala de aula, não pode 

perturbar a ordem; deve aprender as lições, fazer os deveres de casa com 

dedicação, etc. Há um grande número de obrigações às quais a criança deve 

submeter-se. O conjunto dessas obrigações é o que chamamos de disciplina 

escolar.  

 

A disciplina escolar, para Durkheim, consiste, portanto, no cumprimento das 

obrigações escolares e, por isso, ela é fundamental para a vida em sociedade. Os dois 

autores, cada um ao seu modo, defendem a educação como adaptação.  

Considera-se, neste estudo, que a disciplina, dentro de limites éticos, que visa ao 

exercício de desenvolver a capacidade de atenção, de realização e de esforço, seja em 

relação ao objeto do conhecimento, ou no treino de habilidades específicas, é importante 

no processo de formação do indivíduo, sem que isso implique a negação da experiência 

formativa e do papel ativo que ele precisa exercer a fim de desenvolver a sua consciência e 

autorreflexão.  

Entretanto, a escola moderna, tendencialmente, faz uso da disciplina, sob diferentes 

manifestações, como mecanismo de ajustamento e controle. Conforme foi discutido por 

Narodowski (1993, p. 51), no processo histórico de constituição da instituição escolar 

moderna, “já se advinha a presença de um componente institucional que iria fundamentar o 

tratamento adequado que os adultos deveriam ter para que a criança permanecesse na 

escola: a disciplina, ponto central na estruturação da pedagogia moderna”.  

Nesse sentido, a sociedade objetiva-se, no processo avaliativo na escola, na medida 

em que transparecem, por intermédio do julgamento realizado pelos professores, os 

comportamentos idealmente aceitos pela escola e pela sociedade, o que pode resultar em 

pareceres preconceituosos sobre as crianças. De acordo com Crochík (2011, p.34),  

 

Os motivos que nos dão, quando somos crianças, para respeitarmos, admirarmos 

e gostarmos de adultos ou para termos determinados comportamentos, em geral, 

são externos às pessoas; dizem respeito à boa educação, à convivência. Mas, se 

os adultos, sobretudo as autoridades, estimulam que determinados 

comportamentos devem ser valorizados, outros, em contrapartida, nos ensinam- 

direta ou indiretamente-que devemos desprezar. Uns e outros são apreciados ou 

depreciados independentemente da experiência. Assim, a idealização positiva ou 

negativa permeia as relações entre os indivíduos. Grosso modo, são reações 
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preconceituosas: dada a obrigatoriedade de aceitação e de não aceitação, mesmo 

o afeto que incluem não é verdadeiro. 

 

O autor faz uma distinção entre idealização e identificação, ressaltando que, embora 

a idealização também esteja presente na identificação – pois, identificamo-nos com alguém 

de acordo com nossos desejos que, por sua vez, também são mediados pelas expectativas 

incorporadas pelos adultos –,  

 

a identificação com as próximas, no entanto, permite a experiência que combate 

a idealização: os outros não são quem nós gostaríamos que fossem e nós não 

somos obrigados a ser o que os outros querem, e nisso há um tanto de liberdade. 

(CROCHÍK, 2011, p.34). 

 

Com base nas ponderações acima, admite-se que esse outro com quem a criança se 

identifica pode ser tanto seus pares que com ela convivem diariamente, como o outro, 

criado pela sua própria imaginação. Note-se que, em ambos os casos, eles fazem parte da 

experiência da criança.  

Pesquisas atuais – Almeida (2009), Barbosa (2006), Finco (2007) – apresentam 

dados que demonstram o quanto os mecanismos de controle e disciplina, como tempo de 

espera, fila e cabeças deitadas sobre a mesa em sala escura, ainda se fazem presentes nas 

escolas de Educação Infantil. As escolas infantis parecem insistir em atividades 

desinteressantes ou até mesmo exaustivas, em que a tentativa de controle e ajustamento 

prevalece.  

Os padrões de conduta internalizados pelos indivíduos, por meio da disciplina, 

podem ser positivos, no processo de formação dos indivíduos. Os mecanismos de coerção 

e de integração presentes em sociedades totalitárias
19

, porém, desenvolvem a submissão, a 

obediência e o medo. Portanto, a escola, como expressão da sociedade, por intermédio das 

políticas educacionais, dos sistemas de ensino e das relações que ali se estabelecem, opera 

no sentido de conformar seus alunos, de acordo com os ditames da sociedade.  

 

 

 

                                                        
19

 De acordo com a perspectiva adotada neste estudo, utiliza-se o termo sociedade totalitária, pois, de acordo 

com Marcuse (1979, p. 24), “em virtude do modo pelo qual organizou a sua base tecnológica, a sociedade 

industrial tende a tornar-se totalitária. Pois, “totalitária” não é apenas uma coordenação política terrorista da 

sociedade, mas também uma coordenação técnico-econômica não-terrorista que opera através da 

manipulação das necessidades por interesses adquiridos”. 
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1.2. Formação e linguagem como mediação entre a criança e a cultura 

 

A linguagem constitui-se em um elemento fundamental como mediação entre o 

indivíduo e a cultura. Por meio da linguagem, o indivíduo apreende os elementos da 

cultura, desenvolve sua capacidade de abstração e de formulação dos conceitos.  

Apesar disso, a linguagem assume um caráter ambíguo, pela mediação e pelo 

imediatismo que assume na sociedade capitalista. Conforme foi discutido por Marcuse 

(1979), no texto O fechamento do universo da locução, a sociedade cria diversos recursos 

que têm por finalidade a manipulação e o controle dos indivíduos, dentre os quais o 

empobrecimento da linguagem. A linguagem perde sua capacidade de mediação, à medida 

que a locução assume características unidimensionais
20

.  

 

Os elementos de autonomia, descoberta, demonstração e crítica recuam diante da 

designação, asserção e imitação. Elementos mágicos, autoritários e rituais 

invadem a palavra e a linguagem. A locução é privada das mediações que são as 

etapas do processo de cognição e avaliação cognitiva. Os conceitos que 

compreendem os fatos, e desse modo transcendem estes, estão perdendo sua 

representação linguística autêntica. Sem tais mediações, a linguagem tende a 

expressar e a promover a identificação imediata da razão e do fato, da verdade e 

da verdade estabelecida, da essência e da existência, da coisa e da sua função. 

(MARCUSE, 1979, p.93).  
 

Essa função imediata da linguagem reduz, ou impossibilita, a capacidade de 

reflexão, de abstração e de observação dos fatos por diferentes perspectivas, decorrente do 

empobrecimento da experiência. Adorno (2006), em debate registrado na coletânea 

Educação e Emancipação, sob o título “Educação – Pra quê?, em que discute os objetivos 

educacionais e a relação entre a teoria e a prática, ressalta que 

 

seria preciso estudar o que as crianças não conseguem mais apreender: o 

indescritível empobrecimento do repertório de imagens, da riqueza de imagines 

sem a qual elas crescem, o empobrecimento da linguagem e de toda a expressão 

(ADORNO, 2006, p.146). 

 

O autor se refere à dificuldade da realização objetiva no âmbito de algumas 

experiências, como a apreciação da música, utilizada por ele como exemplo. Nesse 

                                                        
20

 A falsa consciência ou consciência feliz produzida pela racionalidade tecnológica prevalecente, em que o 

indivíduo é levado a abrir mão da transformação por acreditar no existente que lhe é afirmado, cria um novo 

padrão de pensamento unidimensional “no qual as ideias, as aspirações e os objetivos que por seu conteúdo 

transcendem o universo estabelecido da palavra e da ação são repelidos ou reduzidos a termos desse 

universo. São redefinidos pela racionalidade do sistema dado e de sua extensão quantitativa” (MARCUSE, 

1979, p.32).  
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sentido, deve haver o espaço para o espontâneo, ao mesmo tempo em que se desenvolve a 

consciência, definida como  

 

[...] o pensar em relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre as formas e 

estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais 

profundo de consciência ou faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento 

lógico formal, mas ele corresponde literalmente à capacidade de fazer 

experiências (ADORNO, 2006, p.151) 

 

Desse modo, a realização de atividades, por meio de situações que permitam a 

reflexão acerca da realidade, é profícua para o desenvolvimento da autoconsciência. 

Destaca-se a espontaneidade como condição para a possibilidade de realização de 

experiências, nos termos de Giovinazzo Jr.(2012, p. 6):  

 

O que se quer dizer é que a experiência está ligada à espontaneidade. Esta é a 

possibilidade dos indivíduos lidarem livremente com o mundo a sua volta, que 

inclui a natureza, a sociedade e os outros indivíduos. Sendo assim, o conceito de 

experiência com o qual se está lidando aqui supõe atividade e reflexão. A 

espontaneidade é o momento em que, condicionado por certas limitações sociais, 

o indivíduo busca ir além do que lhe é oferecido pela existência concreta. Nesses 

termos, viver experiências implica em, mesmo concebendo aquilo que existe a 

partir de pressupostos, pré-conceitos ou impressões iniciais, não ficar 

aprisionado a eles. Experimentar é “mergulhar” na objetividade para constituir-

se como sujeito. 

 

É importante destacar que a noção de experiência aqui tratada está diretamente 

relacionada à emancipação. Concordando com Adorno, uma educação que vise à 

emancipação deve ir além da mera adaptação. Se, conforme citado anteriormente, é desde 

a infância que o indivíduo inicia o processo de formação de uma consciência crítica 

perante as diversas situações desiguais e desumanas pertencentes à sociedade de base 

totalitária, então a criança deve viver momentos de livre escolha, de opiniões 

compartilhadas, do exercício de colocar-se no lugar do outro, de criar, de experimentar e 

de imaginar.  

Ao ser questionado sobre a importância da imaginação para a realização de 

experiências, Adorno (2006, p. 151) conclui:  

 

[...] Todas as iniciativas da chamada reforma educacional realista, por exemplo, 

de Montessori, no fundo eram hostis em relação à imaginação. Elas conduzem a 

uma aridez e até mesmo a um emburrecimento a que precisamos nos opor sem 

que, por outro lado – tudo é complicado – caiamos nas mentirosas ficções de 

uma tia dos contos da carochinha.  
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Dessa perspectiva, não se trata de uma formação escolar nos âmbitos do 

espontaneísmo, mas de uma formação que possibilite a tomada de consciência, o espaço 

para o espontâneo e para a imaginação. Vigotsky (1986) apresenta uma perspectiva 

convergente no livro La imaginación y el arte en la infancia, sobre a importância central 

do trabalho pedagógico na criação e abertura de espaços para a participação das crianças 

na cultura. Defende a ampliação da experiência da criança como base para sua atividade 

criadora, baseada na imaginação: 

 

De aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidade de ampliar la experiência 

del niño si queremos proporcinarle base suficientemente solida para su atividade 

creadora. Cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto más aprenda y asimile, 

cuantos más elementos reales disponga en su  experiência, tanto más 

considerable y productiva será, a igualdad de las restantes circunstancias, la 

actividad de su imaginación (VIGOTSKY,1986, p.19). 

 

Para o autor, a imaginação é uma atividade humana que se apoia na experiência e é 

afetada pela cultura e pela linguagem, carregando marcas da forma racional de pensar, que 

são historicamente elaboradas. Por sua vez, Walter Benjamim (2002), em suas reflexões 

sobre a criança e a cultura, aponta para a atividade lúdica como propícia para a realização 

de experiências. Defende, por exemplo, a ideia de que as crianças construam seus próprios 

brinquedos, pois é por meio da imaginação e do uso da linguagem simbólica que a criança 

experimenta outros papéis. Segundo o autor,  

 

Hoje talvez se possa esperar uma superação efetiva daquele equívoco básico que 

acreditava ser a brincadeira da criança determinada pelo conteúdo imaginário do 

brinquedo, quando na verdade, dá-se o contrário. A criança quer puxar alguma 

coisa e torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se padeiro, quer esconder-

se e torna-se bandido ou guarda. (BENJAMIM, 2002, p.93).  

 

Essa alternância de papéis vividos pela criança, por meio da imaginação e da 

linguagem simbólica, é de fundamental importância para a constituição de si mesmo, pois 

também lhe permite experimentar outras possibilidades de ser, o que “fortalece a 

individuação e a sociedade” (CROCHÍK, 2011, p.34). Portanto, as experiências anteriores 

são fundamentais para o processo criativo. Reafirma-se, assim, o caráter social da 

experiência. Retomando as ideias de Vygotsky (1986), a atividade criadora se apoia na 

experiência, portanto, quanto mais rica é a experiência, mais rica é a sua imaginação e, 

consequentemente, a apropriação dos elementos da cultura.  
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De outra perspectiva, a da psicologia social de George Mead, recuperada por Sass 

(2004), a importância da linguagem, em suas várias formas de expressão, 

 

repousa pelo menos em duas das suas funções: a) [...] de ser meio de 

comunicação entre indivíduos da espécie, constituindo-se, por isso, na base 

socialmente genética da organização dos atos sociais; e b) a de ser um dos 

principais mecanismos para o indivíduo controlar sua ação em relação ao mundo, 

constituindo-se, nesse sentido, em componente fundamental da individuação 

(SASS, 2004, p. 175). 

 

Entretanto, para que as experiências vividas pelos indivíduos possam ser expressas, 

é preciso que o vocabulário seja amplo: “quanto mais uma cultura permite a seus 

indivíduos se expressarem, mais esses se diferenciam” (CROCHÍK, 2011, p.40). Ainda nas 

palavras do autor, na nossa cultura, “apesar de ter um acervo linguístico considerável, o 

restringe ao que pode ser entendido por muitos, reduzindo também a possibilidade de 

enunciar experiências e, portanto, diferenciar indivíduos”. (idem) 

Todo indivíduo se constitui no decorrer de seu processo de socialização, e a 

individuação é o objetivo da formação. Nesse sentido, as experiências vividas são 

determinantes para, de um lado, o indivíduo refletir consistentemente os padrões da 

sociedade, o medo, a angústia e a dominação, ou, ao contrário, ser livre e autônomo. Sobre 

a noção de autonomia, sua realização somente seria possível em uma sociedade justa e 

livre. A escola, apesar de expressar o todo social, potencialmente pode propiciar a 

realização de experiências formativas, se não abrir mão do seu papel, que é o de ensinar, 

mediante a ampliação das possibilidades de experiência da criança.  

Na etapa da Educação Infantil, as atividades devem priorizar o desenvolvimento da 

linguagem por meio do uso de vocabulário rico, de contato sistemático com situações que 

não só envolvam o fazer artístico e a apreciação estética, a leitura de imagens, a audição de 

contos e músicas, a possibilidade de se identificar com personagens e recriá-los a partir das 

experiências vividas e das especificidades de cada um, como também possam partilhar 

situações de estranhamento e curiosidade perante o existente. As capacidades e habilidades 

devem ser estimuladas e nunca negligenciadas com atividades que pouco delas exigem, no 

que concerne à atividade criadora ou ao manejo das técnicas.  

Embora sejam discutidos separadamente neste estudo, para fins de descrição e 

análise dos dados, os três aspectos analisados – comportamentos sociais, leitura e escrita e 

arte – são elementos indissociáveis do processo de formação e têm primordial função na 

medida em que – apesar dos elementos teóricos que apontam para a impossibilidade de 
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realização de experiências e do empobrecimento da linguagem na sociedade capitalista – 

também podem propiciar o desenvolvimento da capacidade de abstração e reflexão, 

fundamentais para a formação de uma sociedade justa, para todos.    

O conteúdo das avaliações produzidas pelas escolas pesquisadas como objeto de 

estudo ofereceu informações preciosas para o entendimento do conhecimento, 

tendencialmente, valorizado e transmitido pelas escolas de Educação Infantil e também 

vestígios caracterizados pelos padrões cristalizados da sociedade.  

 

1.3. Avaliação escolar e princípio do desempenho  

 

Quando a escola avalia uma criança, não o faz somente em relação ao que ela 

apresenta, mas também ao programa pedagógico, ao sistema de ensino e às intervenções 

realizadas pelo professor. Dessa maneira, a avaliação pode ter a função de melhorar o 

processo de aprendizagem das crianças, os programas e a própria atuação do professor – o 

que pode contribuir para a realização de uma Educação Infantil de qualidade. Além disso, 

a avaliação escolar é expressão de uma relação peculiar estabelecida na escola em que se 

deve considerar, de acordo com Cândido (1973, p. 110),  

 

 [...] as resultantes sociais da coexistência de adultos e imaturos: aquêles 

exercem um conjunto de pressões que atendem mais aos interesses da 

organização social do que aos interesses dêstes, e êstes reagem ao seu modo, 

procurando dar expressão à sua sociabilidade própria. 

 

O texto A Estrutura da Escola de Antônio Cândido, do qual foi extraída a citação 

acima, permanece atual, visto que as questões apresentadas por ele sobre a estrutura da 

escola ainda não foram superadas. No movimento histórico da escola, os modos de 

organização e práticas escolares sofreram um processo de naturalização, constituindo uma 

forma escolar que, apesar das continuidades e rupturas ao longo do processo de 

consolidação da escola moderna, continuam presentes. Pelo próprio processo de 

naturalização, em que seus elementos tornam-se quase inquestionáveis, a escola já não 

procura esconder aquilo que se propõe a fazer. Por esse motivo, os documentos produzidos 

pela escola trazem à tona, com muita nitidez e com contornos fortes, o modo de como a 

própria escola tem operado para promover o controle e ajustamento de seus alunos.  
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A avaliação escolar, na Educação Infantil, pode ser compreendida nos termos da 

racionalidade tecnológica, vinculada ao princípio do desempenho. No livro Eros e 

Civilização, Marcuse (2010) apresenta uma análise da teoria de Freud, com base na 

sociedade de base totalitária. Para Freud, a repressão é inevitável para o processo 

civilizatório; o indivíduo deve ajustar-se, de acordo com o princípio da realidade. 

Entretanto, Marcuse (idem) ressalta que, sob os domínios de uma sociedade em que 

prevalece a ideologia da racionalidade tecnológica, as exigências devem atender a modos 

específicos de dominação – que, consequentemente, culminará em mais repressão para o 

indivíduo. Considerando uma sociedade, cujas bases estão assentadas em uma 

racionalidade irracional, não basta ao indivíduo agir de acordo com o princípio da 

realidade, mas proceder de acordo com o princípio do desempenho. De acordo com 

Marcuse (2011, p. 58),  

 

O princípio do desempenho, que é o de uma sociedade aquisitiva e antagônica no 

processo de constante expansão, pressupõe um longo desenvolvimento durante o 

qual a dominação foi crescentemente racionalizada: o controle sobre o trabalho 

social reproduz agora a sociedade em uma escala ampliada e sob condições 

progressivas. Durante uma considerável parte dessa evolução, os interesses de 

dominação e os interesses do todo coincidem: a utilização lucrativa do sistema 

produtivo satisfaz às necessidades e faculdades dos indivíduos.  

 

Sob as determinações dos padrões dominantes, os indivíduos são levados a aceitar 

seus ditames e demandas. Ainda segundo Marcuse (1999), o desempenho individual, na 

sociedade regida pela indústria, é medido por padrões externos ao indivíduo e dizem 

respeito a tarefas predeterminadas. O indivíduo é eficiente quando seu desempenho atende 

as demandas do aparato
21

, e sua liberdade “está confinada a seleção dos meios mais 

adequados para alcançar uma meta que ele não determinou” (idem, p.78).  

O indivíduo é despido de sua individualidade pela racionalidade sob a qual vive. O 

processo de dominação impõe comportamentos padronizados, e ele renuncia a sua 

liberdade, ajustando-se ao aparato. Vale observar que o ajustamento não é só compulsório, 

é também consentido e cooptado, pois a autoconservação e a angústia parecem ser as leis 

que organizam a sociedade capitalista, baseada nas motivações materiais.  

Além disso, “quanto mais racionalmente o indivíduo se comporta e quanto mais 

devotadamente se ocupa de seu trabalho racionalizado, tanto mais sucumbe aos aspectos 
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 O termo “aparato designa as instituições, dispositivos e organizações da indústria em sua situação social 

dominante”. (MARCUSE, 1999, p.77). 
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frustrantes desta racionalidade” (MARCUSE, 1999, p.81). Por meio desse mecanismo, 

ocorre o aumento do desenvolvimento econômico e tecnológico, em nome do progresso 

social, culminando em uma sociedade mais desigual, em que o indivíduo torna-se fator da 

tecnologia e “se vê completamente anulado em face dos poderes econômicos” 

(HORKHEIMER; ADORNO, 2010, p.14). Esse processo de alienação à dominação resulta 

em mais repressão para o indivíduo, em diminuição da capacidade de reflexão e, em 

decorrência, em possibilidades reduzidas de uma formação para a autonomia. 

Consequentemente, o indivíduo é levado a renunciar de sua liberdade e conformar-se ao 

existente, consciente ou inconscientemente. 

As escolas incorporam, tendencialmente, as exigências do princípio do 

desempenho, uma vez que cumprem determinadas finalidades, tributárias dos interesses da 

sociedade em que está inserida. Apple e King (1999, p. 95), ao tratar do conhecimento 

distribuído nas escolas, descrevem e analisam uma sala de aula de pré-escola e concluem 

que “as definições sociais interiorizadas no início da vida escolar fornecem as regras 

constitutivas para a vida futura nas salas de aula”. De acordo com a descrição dos autores, 

as crianças aprendem a diferenciar as atividades de trabalho e de lazer, considerando 

trabalho o que a professora manda fazer, independente da natureza da atividade. A 

professora valoriza os comportamentos de obediência e aceite das regras, bem como espera 

um resultado idêntico das atividades de trabalho: o mais semelhante possível ao que ela 

própria havia produzido. Para os autores, na etapa pré-escolar,  

 

os atributos pessoais de obediência, entusiasmo, adaptabilidade e perseverança 

são mais valorizados que a competência acadêmica. A aceitação inquestionável 

da autoridade e das vicissitudes da vida nos quadros institucionais encontra-se 

entre as primeiras lições de um estabelecimento pré-escolar.  Estas lições 

repousam na aceitação progressiva como sendo naturais, como o trabalho tout 

court dos significados de conhecimento importante  e sem importância, de 

trabalho e lazer, de normalidade e desvio (  (APPLE & KING, 1999, p.103) 

 

Como foi discutido anteriormente, repõe-se a ideia de que a educação da criança 

está voltada para a vida futura, de que deve obediência à autoridade, independentemente de 

ser, ou não, esclarecida, de que aquilo que lhe é ensinado é naturalizado. A atitude da 

professora de valorização ao aceite de regras e apropriação de condutas na escola, mesmo 

que arbitrárias, é, em grande parte, desenvolvida e transmitida pelo senso comum – apesar 

de não ser totalmente desprovido de coerência, o senso comum reflete, na maioria das 

vezes, um pensamento conservador e padronizado. Essa hegemonia da opinião é, em 
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muitos casos, fruto dos estereótipos sociais. Na medida em que a sociedade operacionaliza 

as concepções dos indivíduos, o pensamento crítico dá lugar à ideologia. No entanto, tal 

ideologia não é aquela que o próprio indivíduo internalizou, mas a que lhe foi imposta 

socialmente, portanto, “los hombres, individualmente ou colectivamente, están obligados a 

manejarse com opiniones cuya prueba no les es accesible”(ADORNO, 1969, p.42).  

Na Educação, de modo geral, e na Educação Infantil, em particular, a apropriação 

pelo senso comum das teorias da Psicologia, especialmente a Psicologia do 

desenvolvimento de Jean Piaget, assume uma importante função na formação de opinião 

dos professores, principalmente sobre a concepção de criança e de infância. A tendência à 

padronização e determinação das práticas pedagógicas e avaliativas, considerando a 

relação entre a educação e a psicologia, dificulta ou impede a relação da criança com o 

conhecimento e a apropriação da cultura, porque, com base nos estágios pré-determinados, 

a criança está sempre devendo algo, visto que precisa alcançar determinadas e sucessivas 

fases de desenvolvimento.   

 

 

1.4. O impacto da Psicologia na avaliação escolar  

 

Das denominadas teorias da Psicologia do desenvolvimento, destaca-se, na 

educação brasileira, aquela elaborada por Jean Piaget. Para Vasconscelos (1996, p. 41), a 

penetração das ideias de Jean Piaget no Brasil deve-se “à conjunção de vários fatores que 

emanam dos conceitos intrínsecos a sua teoria e ao contexto histórico, propício à 

incorporação desses conceitos”.  

O primeiro motivo destacado pelo autor diz respeito ao fato de que, embora o 

interesse da obra de Jean Piaget não fosse o desenvolvimento da criança, mas a elaboração 

de uma teoria do conhecimento, o pesquisador suíço utilizou-se de método clínico para 

estudar as ações das crianças, com vistas a compreender de que modo se passa um estado 

menor para um estado maior de conhecimento. O segundo, deriva do contexto histórico 

marcado pelos movimentos que visavam às reformas educacionais baseados na noção de 

escola ativa. E foi por meio de um artigo de Jean Piaget
22

, de 1936, que tratava do trabalho 

                                                        
22

  O artigo foi publicado na Revista da Educação, intitulado Remarques psychologiques sur le travail par 

equipes ( tradução livre: “O trabalho por equipes na escola: aspectos psicológicos”). 
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em equipes na escola, que ocorreu o início da difusão das ideias do pesquisador no Brasil. 

(idem, p.66). 

De outro ângulo, Sass (1992) aponta, criticamente, as limitações da teoria de Jean 

Piaget para a educação escolar. Além dos problemas acerca das interpretações equivocadas 

dessa teoria, discute seus limites na educação escolar:  

 

Mesmo admitindo que exageros e incorreções ocorrem – e, lamentavelmente, 

não só com a teoria piagetiana – deve chamar a atenção dos teóricos e 

profissionais da Educação que o nome de Jean Piaget surge reiteradamente nas 

discussões sobre o ensino tanto pelas progressistas, quanto por autores, por assim 

dizer, conservadores. (SASS, 1992, p. 216). 

 

No entanto, o autor não desconsidera a importância da influência da psicologia 

sobre a educação escolar, mas ressalta que deve haver reflexão sobre seus alcances. 

Portanto, esse é um conhecimento fundamental para os professores à medida que os auxilia 

e oferece subsídios preciosos para a prática pedagógica. No entanto, a subordinação quase 

exclusiva das propostas pedagógicas ao desenvolvimento psicológico gera, como 

consequência, uma perspectiva homogeneizante da aprendizagem e, em decorrência disso, 

a padronização das avaliações, baseadas em categorias pré-determinadas e no caráter 

supostamente natural dos estágios do desenvolvimento psicológico, convertidos em 

normas prescritivas. 

A recíproca relação entre a Psicologia e Educação
23

, com a influência determinante 

que a primeira exerce sobre a segunda, gera consequências sobre a formação das crianças 

na Educação Infantil, bem como sobre a avaliação do que lhes ensinam e do que elas 

aprendem.   

Essa influência teve início nas primeiras décadas do século XX, período em que a 

psicologia passa a determinar as práticas escolares, tornando-se a principal base para a 

Educação escolar. Naquele período, foram desenvolvidos estudos baseados na psicologia 

da criança ou, em outras palavras, na descrição das etapas do desenvolvimento cognitivo 

em torno da psicologia. Propunha-se, desse modo, que a pedagogia tivesse como base o 

                                                        
23

Essa discussão está contida na linha de pesquisa Teoria crítica da sociedade e formação: função social da 

Educação e da Escola, a qual se dedica a investigar a “formação do indivíduo moderno na sociedade 

capitalista”. A ementa da linha de pesquisa considera a “ciência psicológica, junto a outras disciplinas 

parcelares, desde o início do século XX, como uma das principais disciplinas modelares da pesquisa em 

educação e das reformas educacionais, na medida em que constituiu um importante meio científico, técnico e 

tecnológico de conformação dos indivíduos à ordem da sociedade industrial e à racionalidade tecnológica, 

seja subsidiando a organização da escola e a prática pedagógica, seja contribuindo para a ampliação do 

controle social sobre as novas gerações e a reprodução da sociedade administrada” (SASS, 2012). 
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desenvolvimento da criança. Destaca-se, em particular, a influência de Claparède (1959) e 

sua “escola sob medida”. De acordo com o autor, a nova concepção de educação 

pressupunha a autoeducação da criança. As reformas necessárias nos métodos, sob esse 

ponto de vista, circunscreviam-se à substituição da obediência passiva pela iniciativa da 

criança; dos métodos baseados na lógica do adulto por aqueles baseados na psicologia da 

criança; e, do trabalho individual pelo coletivo. Além disso, deveriam as reformas enfatizar 

a importância de se verificar pela prática as ideias defendidas com base no princípio da 

liberdade, da iniciativa e da atividade espontânea da criança.  

A ênfase era dada aos métodos de ensino mais eficazes com o objetivo de detectar 

como a criança aprende, o que possibilitaria maior assertividade na formulação de 

propostas pedagógicas. Em outras palavras, um fenômeno de ordem política e social, como 

é a Educação, passa a ser, prioritariamente, analisado com base na lei evolutiva como 

principal modelo explicativo. 

Apesar da indiscutível contribuição teórica de Claparéde para os assuntos escolares, 

conforme discutido por Sass (2011), em artigo no qual discute a relação entre estatística e 

educação por meio dos testes psicológicos e educacionais padronizados, “[...] a premissa 

de adaptação da escola à mentalidade de cada um, adotada como princípio geral, inclusive 

na educação brasileira, não é mais verdadeira do que a premissa inversa, qual seja: a 

adequação da mentalidade de cada um à escola”. (SASS, 2011, p.973). Ainda, nas palavras 

do autor,  

 

[...] o interesse pela psicologia da criança e suas relações com a educação não é 

em decorrência de um desenvolvimento científico natural motivado estritamente 

por questões epistemológicas ou metodológicas, antes deve ser associado às 

exigências de uma sociedade industrial ascendente. (idem, p.972) 

 

Assim, o interesse pela Psicologia emerge, predominantemente, da necessidade de 

ajustar os indivíduos às demandas de uma sociedade de base industrial. A concepção de 

educação e de criança na qual estão pautadas as propostas para a Educação Infantil está a 

serviço da sociedade capitalista, desprezando o potencial de libertar o indivíduo e 

produzindo formas de dominação que impedem o esclarecimento e o processo de 

individuação, em que  

 

o ser é intuído sob o aspecto da manipulação e da administração. Tudo se 

converte num processo reiterável e substituível. O conflito entre a ciência que 

serve para administrar e reificar, entre o espírito público e a experiência do 
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indivíduo, é evitado pelas circunstâncias. Os sentidos já estão condicionados 

pelo aparelho conceitual antes que a percepção ocorra. A autoconservação 

tornou-se o princípio constitutivo da ciência. (HORKHEIMER; ADORNO, 

2010, p.73). 

 

O método sobressai-se ao objeto, com ênfase aos procedimentos de comparação e 

de experimentação. Esse processo refere-se a uma concepção positivista da Ciência que, de 

forma resumida, organiza o pensamento, de acordo com a progressão do conhecimento dos 

objetos mais fáceis aos mais complexos.  

 

A ciência abre mão do seu sentido progressista e, ao contrário, provou ser um 

instrumento de limitação do processo científico, transformando-se num mero 

registro, classificação e generalização de fenômenos, despreocupado com a 

distinção entre o desimportante e o essencial. (HORKHEIMER, 2008, p.9) 

 

No ensaio Observações sobre ciência e crise, escrito em 1932, Horkheimer aponta 

os elementos que permitem compreender a crise da ciência. O autor ressalta o fato de que 

as falhas e inadequações da ciência não estão na ciência em si, mas nas condições sociais 

que impedem o seu desenvolvimento esclarecedor. Portanto, a ciência, assim como a 

metafísica, é ideológica, à medida que oculta e inibe o esclarecimento das causas efetivas 

da crise, da própria ciência e da sociedade. Se, no projeto do iluminismo, a ciência era a 

evolução, o que permitiria ao homem controlar a natureza, essa própria ciência se tornou 

mito. (HORKHEIMER; ADORNO, 2010). 

A Psicologia acabou por se afirmar como uma ciência “explicativa” de problemas 

que a educação escolar não soube resolver. Sua finalidade primeira – a de dar condições de 

atuação ao professor – foi reduzida à responsabilização individual dos alunos não 

plenamente adaptados. Porém, deve-se ressaltar que a relação entre a Pedagogia e a 

Psicologia, em si, não é danosa; danosa é a instrumentalização que a primeira faz das 

teorias psicológicas no campo educacional, que acabam reduzindo as práticas pedagógicas 

às práticas psicológicas. Além disso, a utilização das teorias psicológicas como reguladoras 

das práticas educacionais desconsidera a experiência do professor nos caminhos e decisões 

tomados no cotidiano escolar. A fusão arbitrária entre essas áreas torna-se tão imprudente 

quanto a cisão absoluta entre elas, pois deve-se considerar a dialética e as contradições 

geradas por essa relação. 

Houve, portanto, um processo de banalização dos conceitos teóricos da psicologia 

genética, não apenas manifestada nas ações dos professores – os conteúdos retirados da 
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Psicologia genética aparecem em outras referências da Pedagogia, como a legislação de 

ensino e as orientações curriculares, por exemplo.  

Para finalizar, tomar como base os pressupostos teóricos da teoria crítica da 

sociedade para a análise permite desvendar o que está soterrado, aparentemente resolvido 

porque naturalizado, o que traz à tona conteúdos, na maioria das vezes, áridos. Mas, há o 

elemento transcendente, e persegui-lo é uma forma de cobrar criticamente o que a 

sociedade potencialmente pode oferecer, mas que, incansavelmente, nega aos indivíduos. 
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CAPÍTULO II 

AVALIAÇÃO ESCOLAR E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 

Com o objetivo de analisar as políticas educacionais referentes à avaliação escolar 

na Educação Infantil, este capítulo discute os documentos oficiais para a avaliação, que 

exercem influência direta, ou indireta sobre os procedimentos escolares relativos à 

avaliação, o que possibilita uma melhor compreensão do objeto de estudo e da relação 

entre o que é específico das escolas e o que é expressão de determinações mais amplas. 

Para tanto, procedeu-se uma busca
24

 por documentos publicados por órgão públicos, 

federais ou municipais. Definiu-se, com base na busca realizada, como marco temporal 

inicial, o ano de 1978, data que registra a primeira
25

 publicação encontrada sobre avaliação 

escolar e Educação Infantil, publicado pela Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo. 

Desse modo, foram encontrados os seguintes documentos
26

: Orientações Gerais 

sobre a sistemática de avaliação de desempenho das crianças pré-escolares. (SÃO PAULO, 

SME, 1978); Orientação aos professores da educação infantil sobre Avaliação das crianças. 

(SÃO PAULO, SME, 1978) e, por fim, instruções para avaliação dos educandos do 3
o 

estágio. (SÃO PAULO, SME, 1978). 

Das publicações oficiais do Ministério da Educação, foram selecionados, para 

efeito de análise: Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

                                                        
24

 Os documentos de abrangência federal podem ser acessados  no site www.mec.gov.br. O material 

produzido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo encontra-se disponível no acervo da diretoria 

de orientação técnica da secretaria da educação.   
25

 Foram excluídos desta seleção os documentos relacionados aos parques infantis, pelo fato de não se 

constituírem uma escola. Idealizado por Mário de Andrade e implantado na cidade de São Paulo, o parque 

infantil, estabelecimento para crianças de idade não escolar, ligado ao departamento de cultura, oferecia 

atividades de recreação para crianças, predominantemente filhos de operários, a partir dos três anos. No 

acervo consultado, observou-se o uso sistemático de avaliações das crianças, em uma perspectiva médica e 

sanitária. Enfatizavam-se medidas profiláticas e preventivas das doenças, como a tuberculose ou o risco de 

acidentes, e infestações, como a de piolhos. Procedia-se, portanto, uma rigorosa avaliação das crianças em 

relação à higiene e saúde. Como exemplo, alguma conclusões sobre a incidência de pediculose nas crianças 

do parque: “VII o número de piolhos por criança varia de 2,99 a 29,62%, embora tenhamos encontrados até 

715 piolhos em uma só criança; X em 100 crianças do Parque Infantil Pedro II, 77, 184% eram portadoras de 

pedículos e lêndeas e 32, 816% eram portadoras somente de lêndeas. (SÃO PAULO, 1941)”. Trata-se de 

uma experiência importante na história da educação da infância que oferece elementos para a compreensão 

de aspectos como a relação entre educação, avaliação e estatística, a formação cultural da criança da classe 

operária, bem como a influência médica e higienista na educação.  
26

 Os documentos foram reproduzidos na íntegra e constam nos anexos deste trabalho.  

http://www.mec.gov.br/
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(RCNEi) , as Diretrizes Curriculares para a Educação infantil  e os Indicadores de 

Qualidade da Educação infantil.    

Durante o processo de análise dos documentos e das leituras realizadas, observou-

se uma distinção entre avaliação “na” e “da” Educação Infantil – já definido por 

Rosemberg (2013). Enquanto os documentos referentes à avaliação “na” Educação Infantil 

tratam daquela realizada dentro da escola; a avaliação “da” refere-se à qualidade da 

Educação Infantil. Desse modo, para a organização e análise dos dados, foi adotada uma 

separação, de acordo com a finalidade de avalição expressa nos documentos e com o 

critério proposto pela autora citada.  

Portanto, este capítulo está organizado em dois tópicos: o primeiro, 2.1) consiste na 

discussão sobre a avaliação “da” Educação Infantil; o segundo 2.2) na análise das 

informações contidas nos documentos oficiais sobre a avaliação na Educação Infantil, de 

modo geral, e sobre a avaliação dos seguintes aspectos: comportamentos sociais, arte e 

leitura e escrita.  

 

 

2.1. Avaliação da Educação Infantil  

 

O campo da educação, em geral, e da Educação Infantil, em particular, tem 

apresentado uma [...] forte tendência contemporânea de implementar no país os exames 

nacionais tanto na educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio) quanto na Educação Superior, que visam à avaliação do ensino por intermédio do 

desempenho escolar dos alunos. (SASS e MINHOTO, 2010, p. 235). De acordo com 

Minhoto (2003, p. 23), 

 

Com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e bases para a Educação Nacional 

(LDB), em dezembro de 1996,ficou expressamente determinado que a União 

organizasse um processo nacional de avaliação do rendimento escolar, para 

todos os níveis de ensino, com o objetivo de definir prioridades e melhorias no 

que se refere à qualidade (LDB/96, art.9, VI). A avaliação ganha muita 

importância com a promulgação da lei transforma-se em um dos eixos centrais e 

passa a ser um dos elementos imprescindíveis das reformas educativas. Além 

disso, sua implementação pretende articular-se aos demais aspectos da atual 

política educacional, visando não apenas a um maior controle do Estado no que 

se refere ao currículo e ao sistema escolar, mas também ao controle dos recursos 

destinados ao setor – isto é, a avaliação tem sido considerada como um 

instrumento de gestão do sistema escolar. 
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Da citação precedente, destacam-se os seguintes aspectos: em primeiro lugar, pode-

se definir a última Lei de diretrizes e Bases para a Educação como um marco para a  

crescente implementação de avaliação de sistemas. Embora seja possível identificar 

instrumentos de avaliação anteriores à lei, é a partir de 1996, ano de sua publicação, que 

começam a ser concentrados os instrumentos de avaliação da qualidade da educação. 

Destaca-se, entre outros instrumentos, a criação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), exame em larga escala que avalia o Ensino Médio
27

 de todo o país e, no estado 

de São Paulo, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 

(IDESP)
28

.  

Em segundo lugar, a avaliação torna-se o elemento central das políticas 

educacionais, à medida que os resultados obtidos apresentam o diagnóstico e possíveis 

caminhos para a realização de mudanças e melhorias no ensino. Ocorre que, para a grande 

maioria dos envolvidos no processo de escolarização, essas avaliações – e o que elas 

expressam como educação de qualidade – são aceitas sem reservas, o que confere poder e 

prestígio à pratica avaliativa.  

Por fim, como bem destacado pela autora, a avaliação não somente está articulada 

aos demais aspectos da política educacional como também pode ser considerada um 

instrumento de gestão das escolas. Isso pode ser observado por meio de modificações no 

currículo, desde mudanças na carga horária das disciplinas à nomenclatura
29

, até no 

próprio cotidiano escolar, em que são priorizadas as disciplinas avaliadas no SARESP, por 

exemplo.  

Considerado um campo minoritário na educação escolar, como bem evidenciado 

por Rosemberg (2013, p. 5), atualmente pode-se identificar um duplo movimento no que se 

refere à avaliação da Educação Infantil:  

 

[...] o de incorporação da Educação Infantil na política de avaliação da educação 

básica, talvez em ritmo mais lento; e outro mais intenso, que busca a 

incorporação da avaliação como tema/problema, evocando uma atenção 

específica para a política de Educação Infantil. 

 

                                                        
27

 Para um maior aprofundamento sobre este instrumento de avaliação, consulte-se Minhoto (2003).  
28

 Esse índice é calculado com base de dois indicadores – o indicador de desempenho (ID), que é medido 

com base no resultado dos exames de língua portuguesa e matemática do Sistema de avaliação do rendimento 

escolar do estado de São Paulo (SARESP) e o indicador de fluxo (IF), que se refere ao tempo que o aluno 

leva para aprender. É aplicado aos alunos das séries finais dos ciclos 1 e 2 do Ensino Fundamental. Para 

saber mais sobre o IDESP e SARESP, consulte-se Gesqui (2012).   
29

 É comum observar, principalmente nas escolas privadas, a nomenclatura das disciplinas tal como se 

apresentam no ENEM.  
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Contudo, sem menosprezar as conquistas legais, passou ao largo dos objetivos 

elencados para a melhoria da Educação Infantil a discussão sobre os determinantes sociais 

que delineiam o conhecimento transmitido, a qualidade da educação oferecida às crianças e 

as condições em que se realiza a aprendizagem. Toda essa discussão em torno da qualidade 

e da universalização do acesso à escola, conforme amplamente divulgado como meta a ser 

alcançada, somente faria sentido se, a priori, houvesse uma discussão sobre a formação da 

criança, com base em uma perspectiva política. Entretanto, assiste-se ao contrário: 

exaustivamente discutem-se técnicas de avaliação e indicadores para aferir qualidade às 

escolas, em detrimento da reflexão sobre o que de fato seria imperativo para uma Educação 

Infantil de qualidade e para todos. 

Portanto, esse duplo movimento observado nos domínios da avaliação em larga 

escala da Educação Infantil – qual seja, a incorporação dessa modalidade de ensino na 

política de avaliação da educação básica e a crescente atenção para a política a ela 

pertinente – parece estar em consonância com objetivos distintos dos que visam à melhoria 

efetiva da qualidade das escolas. Entretanto, representam a luta política por maior espaço 

dentro da estrutura da educação básica, o que pode ser positivo, se considerar o aumento da 

visibilidade, na sociedade, das demandas da Educação Infantil. Há, porém, uma disputa 

interna, no âmbito dos grupos que estão inseridos nos debates sobre a educação para a 

primeira infância, na tentativa de legitimar seu posicionamento político e teórico, em 

relação a essa educação. Essa afirmação foi constatada com base na observação das 

publicações oficiais sobre a avaliação da Educação Infantil, conforme quadro a seguir:   

 

Quadro 2- Publicações oficiais e propostas sobre avaliação da Educação Infantil  (2009-2012) 

Ano Publicações/propostas 

2009 Publicação do documento Indicadores de qualidade na Educação Infantil 
2011 A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República coloca em debate 

nacional a proposta de uso do ASQ (Ages & Stages Questionnaires), para avaliação do 

desenvolvimento das crianças na Educação Infantil 
2012 Publicação do documento Educação Infantil: subsídios para construção de uma 

proposta de avaliação. Projeto OEI/BRA/09/001 – “Fortalecimento institucional das 

secretarias municipais de educação na formulação e implementação da política 

municipal de Educação Infantil” 
2012 Parâmetros para avaliação da Educação Infantil: contribuições nacionais e estrangeiras. 

Projeto OEI/BRA/09/001 – “Fortalecimento institucional das secretarias municipais de 

educação na formulação e implementação da política municipal de Educação Infantil”. 
2012 Publicação do documento Monitoramento do Uso dos Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil 
 

Fonte: Elaborado com base nos documentos citados 
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De acordo com as informações contidas no quadro 2, o documento Indicadores de 

qualidade na Educação Infantil, publicado no ano de 2009, foi formulado e legitimado 

pela grande maioria dos grupos envolvidos no campo da Educação Infantil. Sua aceitação 

pode ser constatada pela ausência de discussões ou de publicações posteriores que 

questionassem seu uso ou aspectos de seu conteúdo – que serão, posteriormente, 

apresentados.   

Entretanto, a partir de 2011, ainda, conforme indicado no quadro, com a proposta 

de um novo modelo de avaliação, houve um acirramento no debate nacional sobre a 

avaliação da Educação Infantil. A proposta previa o uso do sistema de avaliação adotado 

pela secretaria da Educação do Rio de Janeiro, com base em um teste padronizado, o 

ASQ3
30

, para avaliar o desenvolvimento das crianças nas escolas, gerando indicadores para 

avaliar a qualidade, conforme documento da Secretaria da Educação do Rio de Janeiro:  

 

A SME [Secretaria Municipal da Educação] vem pensando em instrumentos que 

ajudem aos gestores a buscar mais qualidade nos seus espaços e atendimentos. 

Com esse objetivo, está em desenvolvimento um sistema de indicadores de 

resultados alcançados e de insumos utilizados, que permitam monitorar e 

avaliar a qualidade e eficácia dos serviços oferecidos. No que tange o 

desenvolvimento de nossas crianças, optou-se por utilizar o conjunto de 

questionários denominados Ages & Stages Questionnaires – ASQ-3. Trata-se de 

um conjunto de 20 escalas para crianças de diferentes idades cobrindo o 

intervalo etário de 1 mês a 5 anos e meio. Cada escala avalia o desenvolvimento 

da criança ao longo de cinco dimensões: Comunicação, Motora Ampla, Motora 

Fina, Resolução de Problemas e Pessoal e Social. O desenvolvimento em cada 

um dos domínios é avaliado com base na resposta a seis quesitos. A partir dos 

resultados obtidos, será possível pensar em ações e políticas direcionadas às reais 

necessidades. Será possível um planejamento estratégico por região, 

respeitando diferenças e especificidades, bem como um planejamento 

intersetorial mais eficiente. (Rio de Janeiro, 2012, p.4, grifos meus). 

 

Um aspecto a ser observado, considerando as palavras destacadas – qualidade, 

insumos, eficácia, planejamento estratégico e eficiência –, é que, embora questionável, o 

teste é um recurso oferecido pela própria Psicologia. Esse fato merece atenção especial, 

pois diz respeito aos interesses que determinam seu uso. Os termos em destaque são 

amplamente utilizados no mundo empresarial e econômico, o que vem reiterar que, na 

sociedade capitalista, o modelo econômico está presente e determina todas as instâncias 

sociais.   

                                                        
30

 O Ages & Stages Questionnaires (ASQ-3) é um conjunto de 21 questionários, criado nos Estados Unidos 

em 1997, com o objetivo de avaliar cinco domínios do desenvolvimento infantil: 1) comunicação, 2) 

coordenação motora ampla, 3) coordenação motora fina, 4) resolução de problemas e 5) pessoal/social. Para 

maior aprofundamento, consulte-se: Squires, J. & Bricker, D. (2009). 
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Além disso, o teste é dotado de tamanha autonomia que o professor torna-se 

desnecessário e alijado nesse processo, atuando como um simples executor das exigências 

do instrumento – outro fenômeno observado na sociedade contemporânea, a substituição 

dos homens por máquinas ou recursos tecnológicos.  

Esse sistema de avaliação foi amplamente criticado por grupos que estudam a 

educação na primeira infância, como o Grupo da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 

Brasil (MIEIB), além de pesquisadores de diferentes universidades, com vistas a impedir a 

implantação desse processo de avalição. Sem considerar a atuação desses grupos em 

aspectos gerais, nesse aspecto em particular, a mobilização pareceu legítima, visto que a 

crítica recaía sobre a presença hegemônica de economistas e psicólogos, em detrimento 

dos educadores, nas definições das políticas avaliativas, e a utilização dessas medidas, de 

acordo com os moldes de avaliações em larga escala.  

Ponderando sobre essa posição, faz-se a ressalva de que a proposta de uso desse 

sistema de avaliação causou tamanho impacto devido à possibilidade de substituir o 

sistema de avaliação vigente, que era legitimado por esses grupos. Entretanto, os mesmos 

grupos sequer mencionaram a possibilidade de que tais práticas poderiam ocorrer, nos 

mesmos moldes – na perspectiva, prioritariamente, do desenvolvimento tal como 

preconizado pela psicologia genética, com critérios restritos e repetitivos –, em muitas 

instituições de Educação Infantil espalhadas pelo Brasil. Portanto, se, de um lado, esse 

caso isolado causou repúdio por parte dos grupos, a partir de motivações políticas, de outro 

lado, deflagrou o desinteresse sobre a avaliação escolar na Educação Infantil como objeto 

de estudo.  

Em 2012, conforme exposto no quadro, houve a publicação do documento 

Educação Infantil: subsídios para construção de uma proposta de avaliação. Projeto 

OEI/BRA/09/001 – “Fortalecimento institucional das secretarias municipais de educação 

na formulação e implementação da política municipal de Educação Infantil”. Da leitura 

do documento, é possível constatar que a motivação principal de sua publicação foi 

demarcar os territórios da avaliação, a partir de suas premissas. O objetivo do documento, 

cujas motivações são reafirmar as políticas avaliativas existentes e rejeitar o uso do ASQ-

3, é especificado no excerto a seguir:  

 

Vários documentos, expedidos por instituições, especialistas e pesquisadores, 

foram encaminhados ao Ministério da Educação e divulgados em redes sociais, 
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em sites e blog contrários à aplicação do ASQ-3 e rejeitando sua adoção como 

instrumento geral de avaliação do desenvolvimento infantil na rede de 

estabelecimentos educacionais. As reações de não aceitação da adoção do uso do 

ASQ para avaliação do desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, ao 

tempo em que (sic) evidenciaram a não anuência a propostas de avaliação da 

Educação Infantil que tenham como foco a criança, revelaram o reconhecimento 

de que já se tem iniciativas do Ministério da Educação que indicam caminhos e 

critérios de análise de qualidade dessa etapa de ensino, que focalizam, no 

entanto, as condições de oferta e dinâmicas institucionais. (BRASIL, 2012, p.9). 

 

De acordo com o teor da citação, dois pontos merecem destaque: em primeiro 

lugar, a não aceitação de instrumentos que avaliem as crianças, mas avaliem as instituições 

de Educação Infantil; em segundo lugar, a reafirmação da existência de iniciativas voltadas 

para a avaliação “da” Educação Infantil. Além disso, a rejeição à avaliação que tenha a 

criança como “foco”, cancela a própria criança; nesse sentido, ela é abstraída, como se não 

devesse ser acompanhada e orientada a elaborar as experiências que vive.  

O documento apresenta, como diretriz principal, a sistematização da avaliação 

baseada nas publicações do Ministério da Educação (MEC), em especial nos Indicadores 

de Qualidade na Educação Infantil, conforme expresso a seguir: 

 

Quanto à avaliação institucional, há que se registrar a iniciativa já implantada 

pelo MEC, por meio dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2008), 

que apresenta uma proposta de autoavaliação das instituições educativas. 

Contribuição importante nessa vertente avaliativa, amplamente divulgada no 

Brasil entre os pesquisadores da área da Educação Infantil, é trazida por Becchi e 

Bondioli (2003), ao apresentarem o trabalho realizado na cidade de Pistóia 

(Itália), que toma como foco de avaliação o contexto educativo. (BRASIL, 2012, 

p.15). 

 

Como visto anteriormente, é comum observar, no campo da educação, a influência 

de modelos estrangeiros como referência para a elaboração de políticas educacionais e 

propostas pedagógicas. No caso específico da avaliação em Educação Infantil, assinala-se 

a necessidade de construir uma cultura de avaliação: 

 

para construir uma cultura de avaliação na e da Educação Infantil e fortalecer a 

concepção de avaliação participativa associada à definição de um conjunto de 

indicadores de gestão educacional, cabe ao MEC/SEB divulgar amplamente 

padrões de qualidade, a partir dos Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil, assegurando sistemática de envolvimento do órgão executivo do 

respectivo sistema de ensino. (BRASIL, 2012, p.26, grifo meu). 
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Um dos meios encontrados para se consolidar o que o documento trata por cultura 

de avaliação
31

, aparentemente, tem sido buscar modelos de outros países em que já houve 

essa consolidação, como a referência da Itália para a elaboração de indicadores de 

qualidade, citada anteriormente. Demanda, também, “[...] um conjunto de conhecimentos 

específicos acerca dos procedimentos percorridos para a consolidação das avaliações, à 

frequência de sua realização”. (MINHOTO, 2003, p.53).  

A implementação dos Indicadores de Qualidade na Educação Infantil corresponde 

a uma tentativa estratégica de consolidar a avaliação da Educação Infantil na estrutura da 

educação básica, mas, com um formato convergente com as diretrizes expressas na última 

LDB, que não permitem a aplicação de avaliações para as crianças, cujo objetivo é o de 

classificar, em caráter de promoção ou reprovação aos anos posteriores.  

 

 

2.1.1. Os indicadores de Qualidade na Educação Infantil 

 

O documento Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, publicado pelo 

Ministério da Educação no ano de 2009, baseia-se nos Parâmetros nacionais de qualidade 

para a Educação Infantil (2006) que, por sua vez, foram transformados em indicadores 

operacionais, conforme especificado no documento:  

 
O Ministério da Educação sintetizou os principais fundamentos para o 

monitoramento da qualidade da Educação Infantil no documento Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006). Esta publicação, 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, objetiva traduzir e detalhar esses 

parâmetros em indicadores operacionais, no sentido de oferecer às equipes de 

educadores e às comunidades atendidas pelas instituições de Educação Infantil 

um instrumento adicional de apoio ao seu trabalho. (BRASIL, 2009, p.15). 

 

De natureza distinta das outras avaliações institucionais, a avaliação é realizada 

pela equipe pedagógica de cada escola: 

 

Este documento foi construído com o objetivo de auxiliar as equipes que atuam 

na Educação Infantil, juntamente com famílias e pessoas da comunidade, a 

participar de processos de auto avaliação da qualidade de creches e pré-escolas 

que tenham um potencial transformador. Pretende, assim, ser um instrumento 

que ajude os coletivos – equipes e comunidade – das instituições de Educação 

                                                        
31

 Com base na perspectiva adotada neste estudo, discorda-se da expressão “cultura de avaliação”, visto que, 

tendencialmente, há uma relativização da própria cultura. Nesse sentido, considera-se a avaliação como um 

elemento que manifesta a cultura, e não o contrário; sem mencionar que é mais um modo de cindir cultura e 

sociedade como se fossem esferas independentes.  
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Infantil a encontrar seu próprio caminho na direção de práticas educativas que 

respeitem os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir uma 

sociedade mais democrática. (BRASIL, 2009, p. 14). 

 

Houve grande aceitação do instrumento por diferentes grupos, visto que 34 

instituições foram representadas no grupo técnico do projeto – dentre as quais, 

Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto de pesquisa econômica aplicada (IPEA). 

Foi também testado em 22 instituições de Educação Infantil públicas, filantrópicas, 

comunitárias e particulares das cinco regiões do país. No que se refere à estrutura do 

instrumento. ele 

 

foi elaborado com base em aspectos fundamentais para a qualidade da instituição 

de Educação Infantil, aqui expressos em dimensões dessa qualidade, que são 

sete: 1–planejamento institucional; 2- multiplicidade de experiências e 

linguagens; 3– interações;  4 –promoção da saúde; 5 – espaços, materiais e 

mobiliários; 6 – formação e condições de trabalho das professoras e demais 

profissionais; 7 – cooperação e troca com as famílias e participação na rede de 

proteção social. (BRASIL, 2009, p.19). 

 

Desse modo, a qualidade das instituições de Educação Infantil é avaliada com base 

nas sete dimensões citadas que, por sua vez, possuem indicadores específicos, conforme 

apresentado no quadro a seguir: 
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Quadro 3- Dimensões e indicadores de Qualidade na Educação Infantil 

Dimensão Indicadores 

1. Planejamento institucional Proposta pedagógica consolidada; planejamento, acompanhamento 

e avaliação; registro da prática educativa. 

 

2. Multiplicidade de 

experiências e linguagens 

Crianças construindo sua autonomia; crianças relacionando-se com 

o ambiente natural e social; crianças tendo experiências agradáveis 

e saudáveis com o próprio corpo; crianças expressando-se por meio 

de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e 

corporais; Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e 

estimulantes com a linguagem oral e escrita; crianças 

reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a 

cooperação. 

 

3. Interações Respeito à dignidade das crianças; ao ritmo das crianças; à 

identidade, desejos e interesses das crianças; respeito às ideias, 

conquistas e produções das crianças; interação entre crianças e 

crianças. 

 

4. Promoção da saúde Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças; limpeza, 

salubridade e conforto; segurança. 

 

5. Avaliação da dimensão 

espaços, materiais e 

mobiliários. 

Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças; 

materiais variados e acessíveis às crianças; espaços, materiais e 

mobiliários para responder aos interesses e necessidades dos 

adultos. 

 

6. Avaliação da dimensão 

formação e condições de 

trabalho das professoras e 

demais profissionais 

 

Formação inicial das professoras; formação continuada; condições 

de trabalho adequadas. 

7. Avaliação da dimensão 

cooperação e troca com as 

famílias e participação na 

rede de proteção social 

Respeito e acolhimento; garantia do direito das famílias de 

acompanhar as vivências e produções das crianças; participação da 

instituição na rede de proteção dos direitos das crianças. 

Fonte: Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009) 

 

A partir de cada um dos indicadores, há perguntas específicas que se referem a 

“ações, atitudes ou situações que mostram como está a instituição em relação ao tema 

abordado pelo indicador” (BRASIL, 2009, p.39). De acordo com as orientações contidas 

no documento, o grupo de professores deveria discutir sobre a ocorrência das situações 

especificadas em suas escolas e atribuir uma cor: verde, amarelo ou vermelho. Conforme 

especificado no documento,  

 

caso o grupo avalie que essas ações, atitudes ou situações existem e estão 

consolidadas na instituição de Educação Infantil, deverá atribuir a elas a cor 

verde, indicando que o processo de melhoria da qualidade já está num bom 

caminho. Se, na instituição de Educação Infantil, essas atitudes, práticas ou 
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situações ocorrem de vez em quando, mas não estão consolidadas, o grupo 

lhes atribuirá a cor amarela, o que indica que elas merecem cuidado e atenção. 

Caso o grupo avalie que essas atitudes, situações ou ações não existem na 

instituição de Educação Infantil, atribuirá a elas a cor vermelha. A situação é 

grave e merece providências imediatas (BRASIL, 2009, p.39, grifos meus). 

 

Em um momento seguinte, com base nas cores atribuídas às perguntas, cabe ao 

grupo avaliar a cor que melhor representa o indicador. Trata-se, portanto, de um processo 

de autoavaliação em que participam a equipe docente e administrativa de cada uma das 

escolas.   

A leitura do documento permite detectar elementos que desvelam o controle 

intrínseco aos objetivos mais amplos de controle. A aparente autonomia conferida às 

escolas para que realizem a autoavaliação de seu trabalho, considerando variados aspectos 

definidos pelo documento, diverge da própria apresentação do instrumento, com as etapas 

do processo extremamente detalhadas e orientações precisas sobre os recursos a serem 

utilizados no momento da avaliação, a disposição dos grupos, o tempo estipulado para cada 

etapa, a forma de conduzir a conversa sobre a “importância da avaliação para a 

instituição”, entre outros.  

Os indicadores desconsideram os processos sociais e individuais, tais como as 

condições de trabalho do professor, a organização da escola ou os complexos processos de 

aprendizagem dos alunos. Portanto, parecem atender aos interesses de controle das 

instituições e da padronização da experiência escolar, o que permite concluir que as 

políticas avaliativas visam à adaptação das escolas e dos indivíduos aos padrões impostos 

pelo sistema social, mediados pelos sucessivos graus de ensino, incluindo a Educação 

Infantil, e pela crescente ênfase nos aspectos técnicos, materializados na Educação em 

provas e exames, o que expressa a tendência da sociedade capitalista de analisar os 

processos sociais com base em premissas tecnológicas.  

O instrumento assume tamanha autonomia e dispersão, à medida que – mesmo se 

tratando de uma autoavaliação que, por definição, deve considerar os aspectos individuais 

e subjetivos – não depende dos indivíduos participantes do próprio processo avaliativo. 

Portanto, o indivíduo é reduzido a um mero fator a serviço do instrumento, e não o 

contrário. Essa conclusão sintetiza alguns aspectos centrais para a análise das 

consequências dessa primazia tecnológica nas questões educacionais, de modo geral, na 

Educação Infantil, com base no documento sob análise, em particular.  



 

55 

 

Seria fundamental, entretanto, o esclarecimento sobre as finalidades da avaliação 

da Educação Infantil. Se pensada como um instrumento de verificação para a resolução de 

problemas que, historicamente, circunscrevem-se à educação para a infância no Brasil, 

como a universalização do acesso à Educação Infantil, a formação do professor e as 

condições objetivas de trabalho a ele oferecidas, em suma, que tenha como objetivo central 

uma escola de qualidade e para todos – a avaliação, potencialmente, pode contribuir para a 

modificação da realidade. Contudo, as avaliações, tendencialmente, buscam, por meio de 

indicadores abstratos, constatar a qualidade das políticas educacionais implementadas. 

Em primeiro lugar, o documento apresenta uma noção muito ampla do que pode ser 

compreendido como qualidade na Educação Infantil. Conforme descrito no documento,  

 

as definições de qualidade dependem de muitos fatores: os valores nos quais as 

pessoas acreditam; as tradições de uma determinada cultura; os conhecimentos 

científicos sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem; o contexto 

histórico, social e econômico no qual a escola se insere. No caso específico da 

Educação Infantil, a forma como a sociedade define os direitos da mulher e a 

responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas também são 

fatores relevantes. (BRASIL, 2009, p. 13). 

 

Grosso modo, a noção de qualidade tal como apresentada no documento, seria, para 

utilizar uma expressão de Adorno (2008, p. 101), ao tratar sobre o conceito de sociedade, 

“uma espécie de molho de hotel a ser despejado em qualquer prato”, ou seja, os fatores 

arrolados no documento considerados para a construção da noção de qualidade, na 

Educação Infantil, são tão abrangentes que podem se encaixar em diferentes situações, a 

partir de diferentes perspectivas. Ocorre que, geralmente, os processos de definição de 

prioridades e perspectivas estão a serviço da manutenção do existente, ou de acordo com 

os interesses dos governos.  

Um segundo aspecto a ser destacado consiste na ausência de referências que 

permitam aos profissionais da escola envolvidos no processo de avaliação, ler e refletir 

sobre o assunto. Conforme apontado anteriormente, o instrumento possui um caráter, 

fundamentalmente, técnico e operacional, com orientações passo a passo sobre o que e 

como dever feito, com vistas a aferir a qualidade do sistema.  

O procedimento de atribuir as cores verde, amarela e vermelha às perguntas sobre o 

que é/de vez em quando/nunca realizado nas escolas, apesar de aparentemente prático e 

inofensivo, pode ser compreendido como uma comunicação funcional, termo utilizado por 

Marcuse (1979). Em uma sociedade baseada na lógica da dominação,  
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a linguagem torna-se ela própria um instrumento de controle até mesmo onde 

não transmite ordens, mas informação; onde não exige obediência, mas escolha, 

onde não exige submissão, mas liberdade. Essa linguagem controla reduzindo as 

forma linguísticas e dos símbolos de reflexão, abstração, desenvolvimento, 

contradição; substituindo conceitos por imagens. Nega ou absorve o vocabulário 

transcendente; não investiga, estabelece e impõe a verdade e falsidade 

(MARCUSE, 1979, p. 107). 

 

Desse modo, à medida que a linguagem assume um caráter funcional, é esvaziada 

de seu caráter político, pois dificulta a significação dos conceitos e desenvolvimento do 

pensamento. Segundo o autor, “a comunicação funcional é apenas a camada externa do 

universo unidimensional no qual o homem é treinado para esquecer – para traduzir o 

negativo em positivo de modo a poder continuar funcionando, reduzido, mas adequado, e 

razoavelmente bem” (MARCUSE, 1979, p.108).  

A própria escolha das cores já representa a transmissão da imagem dos semáforos 

de trânsito, cuja mensagem intrínseca de seu significado já está apropriada pelos 

indivíduos. Mas, se, de um lado, não restam dúvidas em relação ao que cada uma das cores 

significa, de outro, não é explicado no documento as reais consequências dos resultados 

das avaliações. Portanto, de acordo com a contradição apontada anteriormente, se os 

indivíduos tornam-se fatores do instrumento, a eles também é atribuída a responsabilidade 

pelo resultado da avaliação. Em suma, o documento expressa a redução dos conceitos por 

meio de uma comunicação funcional, que oculta os mecanismos de controle e dominação.   

Não se pode desconsiderar, contudo, a possibilidade de resistência por parte dos 

indivíduos. A percepção de que esse tipo de avaliação pode aferir a qualidade do seu 

próprio trabalho pode gerar a não adesão ao instrumento, ou até a omissão de informações 

durante o preenchimento.  

Com vistas a controlar o uso dos Indicadores de qualidade da Educação Infantil, 

foi realizado um mapeamento sobre os modos de apropriação e adesão ao instrumento. 

Esse mapeamento culminou em um relatório denominado Monitoramento do Uso dos 

Indicadores da Qualidade. O monitoramento ocorreu da seguinte maneira:  

 

Para verificar o alcance da distribuição a pesquisa produziu, na primeira etapa, 

uma Consulta Aberta a todas as instituições para as quais os Indicadores foram 

enviados, segundo a Planilha de Distribuição do MEC. Além destes, procurou-se 

conhecer também aqueles que tiveram acesso à publicação por meio eletrônico. 

Na segunda etapa da pesquisa, foram enviados instrumentos de Consulta 

Detalhada para as Secretarias Municipais de Educação que declararam utilizar os 
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Indicadores na Consulta Aberta, visando compreender um pouco mais as 

informações. (BRASIL, 2012, p. 43). 

 

Em linhas gerais, de acordo com os resultados obtidos, no que se refere ao uso dos 

indicadores para a realização de avaliação externa:  

 

Embora se tenham registrado usos dos Indicadores para a realização de avaliação 

externa, essa modalidade não se apresentou predominante. Ainda que não 

predominante, é um dos usos destacados e merece maior investigação, seja para 

compreender como se dá essa adaptação, seja para subsidiar eventuais 

complementações à proposta (BRASIL, 2012, p. 64)   

 

No documento, há o levantamento das possíveis causas para a baixa adesão de uso 

do instrumento para a realização de avaliação externa, entre as quais a “ausência dos 

docentes e pesquisadores da área ao debate que, necessariamente, une avaliação e políticas 

públicas na/da Educação Infantil” (BRASIL, 2012, p.65).  

Em suma, de modo distinto do que se é observado em etapas posteriores da 

educação básica, pode-se afirmar que a sanha avaliadora, nos termos de Sass (2011), 

ainda não se instalou como uma ação sistemática nos domínios da Educação Infantil. Do 

que foi descrito e analisado neste estudo, houve um acirramento de disputas políticas por 

poder, quando foi apresentada uma nova proposta de avaliação. Conforme citado, houve 

uma mobilização de várias instituições contrárias à nova proposta metodológica, o ASQ3, 

com o discurso de legitimar o documento Indicadores de qualidade da Educação Infantil. 

Depreende-se disso a primeira constatação: um debate que deveria ter motivações políticas 

– no sentido de discutir os princípios e as bases em que deveriam se assentar a construção 

de uma Educação Infantil de qualidade – é, antes, operacional.  

Conforme apresentado neste tópico, há sérios problemas, como a definição ampla 

do conceito de qualidade; o caráter de controle exercido por meio de orientações 

minuciosas quanto aos procedimentos; a autonomia do instrumento e o alijamento dos 

agentes da escola nesse processo; e a abstração dos indicadores expressos no 

documento, cujos conteúdos são desconexos das condições objetivas oferecidas aos 

professores e demais profissionais da escola para o trabalho realizado com as crianças. 

Desse modo,  

 

Sendo indicadores de qualidade, definem padrões a serem alcançados e quando 

definidos predominantemente como objetivos, ainda que tenham a intenção 

diagnóstica, são utilizados a partir da definição a priori de padrões de 

desempenho ideal. Esses objetivos são definidos fora do contexto escolar, 
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cabendo aos professores a adaptação às exigências produzidas no âmbito das 

políticas educacionais e da economia. (GIOVINAZZO JR, 2011)  

 

Os aspectos em destaque são condizentes às relações baseadas nos processos 

produtivos da sociedade industrial. A racionalidade instrumental inerente ao capital 

manifesta-se na alienação dos indivíduos diante dos instrumentos que massificam e 

homogeneízam suas ações e escolhas, de acordo com padrões pré-determinados. 

Ideologicamente, ao indivíduo é conferida uma falsa liberdade, ou, nas palavras de 

Marcuse, uma consciência feliz
32

.   

De outro lado, os resultados, quanto ao uso dos indicadores, permitem afirmar que 

o debate ainda está aberto, uma vez que a adesão a uma avaliação do sistema para a 

Educação Infantil ainda não foi massificada, seja pela resistência dos sujeitos, seja pela 

importância minoritária atribuída, historicamente, à etapa da Educação Infantil.  

 

 

2.2. O que dizem os documentos oficiais sobre a avaliação escolar na Educação 

Infantil 

 

Com o objetivo de compreender o que dizem as definições oficiais sobre a 

avaliação escolar na Educação Infantil, procedeu-se a busca e seleção de documentos, de 

abrangência federal ou municipal (município de São Paulo, em que estão situadas as duas 

escolas pesquisadas), que poderiam direta, ou indiretamente, influenciar o modo como os 

professores avaliam as crianças nas escolas. Dessa busca, foram encontrados e 

selecionados os seguintes documentos
33

:  

  

                                                        
32

 Marcuse utiliza essa expressão para definir uma tendência imanente à ideologia da racionalidade 

tecnológica que é a “crença em que o real seja racional e em que o sistema entrega as mercadorias – reflete o 

novo conformismo, que é uma faceta da racionalidade tecnológica traduzida em comportamento social” 

(MARCUSE, 1979, p.92).  
33

 Foi excluído dessa seleção o documento Orientações curriculares: Expectativas de Aprendizagens e 

Orientações Didáticas para a Educação Infantil, coordenado pela Diretoria de Orientação Técnica-Educação 

Infantil, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, porque, embora seja referência para as escolas 

da rede municipal, para organizar o currículo, como sugere o título, são expectativas do que as crianças 

podem fazer na escola, mas não há, no documento, uma proposta de avaliação. 
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Quadro 4- Documentos oficiais sobre avaliação, por ano de publicação  

Ano Documento 

1975 Educação pré-escolar. Uma nova perspectiva nacional. – Brasília-DF. 

1978 Instruções gerais sobre a sistemática da avalição de desempenho das crianças pré-

escolares 

1978 Avaliação da aprendizagem escolar e Instruções para avaliação dos educandos do 

terceiro estágio - 2° semestre de 1978. 

1998 Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEi) 

2010 Diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil 

 

Após a leitura dos documentos, foram extraídas de cada um deles as informações 

acerca da finalidade da avaliação e os procedimentos avaliativos referidos, de acordo com 

o quadro a seguir:  

 

Quadro 5- Informações sobre a abrangência, finalidade e procedimentos avaliativos, contidos nos 

documentos oficiais sobre a avaliação escolar na Educação Infantil  

Ano Documento Abrangência Finalidade Procedimentos 

1975 Educação Pré-

escolar: uma 

nova 

perspectiva 

nacional 

 

Federal 

– – 

1978 Instruções 

gerais sobre a 

sistemática da 

avaliação de 

desempenho 

das crianças 

pré-escolares 

 

Municipal Avaliação de aspectos 

amplos do 

desenvolvimento, técnicas 

e instrumentos 

diversificados; ênfase à 

participação ativa do aluno. 

Preenchimento de fichas de 

critérios avaliatórios; 

exercícios de verificação. 

1998 Referencial 

curricular 

nacional para a 

Educação 

Infantil 

Federal Conjunto de ações para a 

reflexão sobre as condições 

de aprendizagem 

oferecidas; ajuste da prática 

às necessidades das 

crianças. 

 

Observação e registro 

2010 Diretrizes 

curriculares 

nacionais para 

a Educação 

Infantil 

Federal Acompanhamento do 

trabalho pedagógico; 

avaliação do 

desenvolvimento das 

crianças; 

Observação crítica e 

criativa; utilização de 

múltiplos registros; 

estratégias adequadas aos 

diversos momentos de 

transição; documentação 

específica destinada às 

famílias; não retenção das 

crianças na Educação 

Infantil. 
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Esses quatro documentos oficiais sobre a avaliação escolar na Educação Infantil, 

citados no quadro, serão analisados, a seguir. 

 

 

2.2.1. Educação Pré-escolar: uma nova perspectiva nacional 

 

Conforme apresentado no quadro 5, data de 1975 a publicação do então Ministério 

da Educação e Cultura, intitulada Educação Pré-escolar: uma nova perspectiva nacional, 

que anuncia, como objetivo, lançar um Programa nacional de Educação Pré-escolar. No 

documento estão contidas orientações para o desenvolvimento desse programa.  

O documento consiste em um programa para a educação pré-escolar, formulado 

com base em estudos e seminários sobre a educação pré-escolar. O estudo foi realizado por 

um grupo de quatro pessoas
34

 ao qual foi atribuído o objetivo de realizar investigações com 

vistas à preparação desse Programa. Sobre as funções da educação pré-escolar, de acordo 

com o enfoque teórico e metodológico, o documento enfatiza que  

 

tais funções, bastante claras por si mesmas, não obrigam à adoção de 

determinado enfoque filosófico ou metodológico, admitindo, ao contrário, uma 

política de educação pré-escolar aberta e flexível. Esta situação permite que, a 

par de uma unidade na essência do programa, exista uma pluralidade de soluções 

altamente enriquecedora. Por outro lado, a educação pré-escolar se situa no 

contexto de uma filosofia e de uma política educacional global do país. Daí 

porque, embora respeitando uma ampla gama de teorias psicológicas de 

aprendizagem e de metodologias delas derivadas, a orientação superior preverá a 

coerência com os princípios da filosofia educacional aceitos. (BRASIL, 1975, 

p.14) 

 
Assim, não há clareza no que se propõe em lei, no que se refere à teoria e 

metodologia a serem utilizadas nas escolas, o que expressa a atuação vaga e estagnada dos 

governos diante da importância da pré-escola, tanto no que se refere ao acesso, quanto à 

necessidade de uma proposta pedagógica que pudesse romper com a noção compensatória 

atribuída a essa etapa da escolaridade.  

Situada historicamente, a política educacional a que se refere o documento 

corresponde ao estabelecido na lei 5692/71, que “fixou as novas diretrizes e bases da 

escola de 1
o
 e 2

o
 graus. Introduziu um conjunto grande de alterações na escola brasileira 

que atende a faixa etária dos 7 aos 18 anos”(NAGLE, 1973,p.13). Apesar de não fazer 

                                                        
34

 A equipe técnica era formada por Vital Didonet , coordenador do programa, e três assessoras técnicas: 

Maria Lúcia Thiessen, Mary Paiva de Souza e Vera Lúcia Marucci de Menezes. De acordo com o 

documento, todos os membros da equipe eram da área da Educação.   
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referências à educação pré-escolar, considera-se que a referida lei exerceu influência 

decisiva nessa etapa da educação, visto que houve consequências importantes na educação 

de modo geral após a lei, entre as quais 1) estruturação de um sistema escolar brasileiro; 2) 

caráter profissionalizante da educação – inclusive, presente no então chamado 1
o
 grau –, 

por meio de atividades nomeadas como iniciação para o trabalho, constituintes na parte 

especial do currículo. De acordo com o que transcreveu Nagle (1973, p. 54), os objetivos 

dessas atividades eram desenvolver o “interesse pelas profissões e pelo trabalho útil; 

desejo de cooperação; espírito de ordem e método de trabalho; hábitos sensoriais-motores 

e conhecimentos técnicos; orientação profissional. Nessa perspectiva, o modelo implantado 

tinha visava ao atendimento dos interesses de uma organização voltada para o trabalho, 

com vistas a atender o momento de reorganização do capitalismo no país. Por fim, 3) uma 

perspectiva evolutiva na organização curricular.  

Em relação à organização curricular, de acordo com Sampaio (2004, p. 167), a 

proposta foi baseada na taxonomia de objetivos educacionais de Benjamin Bloom, no que 

se refere às questões norteadoras do currículo: “Fins ou objetivos educacionais; 

experiências de aprendizagem para atingir tais objetivos; organização das experiências, em 

continuidade e sequência; avaliação da efetividade destas experiências”. Soma-se a isso a 

legitimação do referencial da psicologia, por meio da organização de um currículo baseado 

na noção piagetiana, que parte do concreto e global ao abstrato e específico:  

 

[...] o que se propõe em lei, no sentido de tratamento da matéria sob forma de 

atividades, áreas de estudo e disciplinas, ganha legitimidade no referencial da 

Psicologia. Partindo das preocupações com a adequação do currículo a marcha 

evolutiva, possibilitou-se uma leitura peculiar sobre o desenvolvimento 

cognitivo, relacionando-se as fases do desenvolvimento a séries do percurso 

escolar. Este passou a ser entendido de uma maneira tal que os alunos podem ser 

classificados em fases ao longo das séries, nas quais os conteúdos devem ser 

tratados, inicialmente, de modo mais global e menos sistematizado, crescendo 

para uma forma mais específica e sistematizada. (SAMPAIO, 2004, p.168). 

 

A apropriação das ideias em relação ao desenvolvimento, advindas da teoria de 

Jean Piaget, e dos estudos de Bloom, no que se refere à questão dos objetivos e 

habilidades, trouxe consequências,  

 

[...] algumas das quais pudemos flagrar. Sobre a convivência das perspectivas de 

Piaget e Bloom, parece que foi produzida pela necessidade de priorizar e 

detalhar o trabalho com os objetivos. Na prática converteu-se numa compreensão 

de fases de desenvolvimento traduzidas em níveis de capacidade para realizar 

determinadas habilidades, independente do trabalho efetivado para sua 
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aprendizagem, o que instala uma relação direta entre objetivos e capacidades do 

aluno. (SAMPAIO, 2004, p.176). 

 

Essa relação entre os objetivos e capacidades do aluno, de acordo com as fases do 

desenvolvimento, também constam do documento Educação Pré-escolar: uma nova 

perspectiva nacional, tal como apresentado, em ideias gerais, sobre o currículo:  

 

a) o currículo deve ser traduzido em atividades reais, concretas e globais que 

sejam, até certo ponto, familiares à criança; b) as atividades devem ser 

adequadas às características evolutivas, levando-se em consideração o estágio de 

desenvolvimento em que as crianças se encontrem e não a sua idade cronológica; 

c) é de extrema importância que as atividades sejam planejadas de modo a 

permitir o atendimento das necessidades básicas do pré-escolar; d) tais atividades 

devem considerar igualmente, que o período pré-escolar é aquele em que o 

desenvolvimento global da criança é mais acelerado, no qual se firmam as bases 

de toda sua personalidade; e) as atividades educativas condicionam o ritmo e a 

regularidade do desenvolvimento intelectual e psicofísico da criança; f) o 

brinquedo deve ter prioridade no processo educativo do pré-escolar, uma vez que 

é através dele que as crianças ampliam suas experiências, desenvolvem a 

capacidade de raciocínio e adquirem novos comportamentos; g) o currículo 

elaborado deve ser bastante flexível, permitindo adaptações a nível local, de 

acordo com as características dos centros de atendimento ao pré-escolar. 

(BRASIL, 1975, p.23). 

  

Observa-se, por meio dos excertos apresentados, que a concepção em voga sobre a 

Educação pré-escolar objetivava organizar a experiência da criança de acordo com as 

etapas evolutivas do desenvolvimento. Embora apresentem elementos fundamentais para a 

infância, como a importância do brinquedo para essa etapa da educação, estes objetivos são 

apenas meios para atingir uma etapa conseguinte, moldar comportamentos, condicionar o 

ritmo das crianças de acordo com as demandas do ensino do então 1°grau – constituindo-se 

como uma proposta de educação compensatória, conforme enfatizado no próprio 

documento:  

 

Se pretendemos desenvolver a educação pré-escolar atendendo a crianças 

carentes, o objetivo principal poderá ser o de desenvolver uma educação 

compensatória que lhes permita superar as deficiências ocasionadas pelas 

condições sociais, nutricionais e culturais que viveram até então. Tal educação 

lhes possibilitaria iniciar a aprendizagem formal em igualdade de condições com 

as demais crianças, oriundas de meios mais favorecidos. 

Enfim, como solução de emergência, poderemos , atendendo a crianças de 6 

anos, oferecer-lhes apenas oportunidades para o desenvolvimento de habilidades 

específicas, que lhes facilitem a aprendizagem da leitura e da escrita ((BRASIL, 

1975, p 22).  
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A política, em voga, para a educação pré-escolar defendia, portanto, uma educação 

compensatória. À época, essa noção de educação já era amplamente criticada. Apesar de, 

nesse período, já existir um discurso sobre a necessidade da pré-escola, de acordo com 

Kramer (2006), a política para a pré-escola baseada em uma perspectiva compensatória, já 

nasceu obsoleta. 

 

Constatou-se que existe, entre outros países, profunda discussão teórica e intenso 

desenvolvimento de pesquisas questionando a eficácia e a validade dos 

pressupostos dos programas compensatórios. Entretanto, no Brasil defende-se a 

educação compensatória, não se levando em conta nem as primeiras críticas, 

nem as análises mais complexas a que as críticas estão sendo submetidas 

recentemente (KRAMER, 2066, p.102). 

 

A opção por adotar uma perspectiva compensatória, apesar das críticas a esse 

modelo, expressa a tendência irracional de atribuir às crianças a falta, ou o fracasso, diante 

dos padrões escolares. De acordo com a proposta analisada, depreende-se que a educação 

pré-escolar tinha por objetivo suprir as carências e deficiências das crianças, com vistas a 

prepará-la para a antiga 1ª série.  

Conforme se verá a seguir, com base nas atividades e exercícios de avaliação, há 

uma preocupação predominante com exercícios de controle sobre a criança e a ausência de 

experiências lúdicas, como as brincadeiras ou a experiência artística, por exemplo. 

Consistem, portanto, na ênfase excessiva aos treinos específicos e vazios de significado, 

eliminando a possibilidade, inclusive de tempo, para propiciar outras experiências.  

O caráter ideológico presente na proposta de educação compensatória – 

operacionalizada por meio de exercícios de controle tanto de habilidades específicas, 

quanto de comportamento, e por meio da oferta de merenda para suprir as carências 

alimentares das crianças – apresenta-se nos seguintes termos: se consideradas as bases 

irracionais do sistema vigente, esse modelo está de acordo com as exigências sociais para a 

manutenção da sociedade. Portanto, por educação compensatória compreende-se a 

tentativa de suprir as faltas que são atribuídas às crianças, sua família ou comunidade – não 

se questiona a sociedade que produz as desigualdades entre os indivíduos. Essa educação 

consiste em uma pseudoformação na medida em que está a serviço da irracionalidade do 

sistema e, conforme a citação precedente, ao invés de propiciar a formação, o que 

permanece é a deformação cultural de seus membros.  

Do que foi discutido até então, pode-se afirmar que a política para a Educação 

Infantil já se inicia com a proposta de oferecer às crianças uma experiência pobre e de 
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acordo com a manutenção das finalidades da sociedade capitalista. A seguir, é discutido 

como ocorreu a operacionalização, dessa política no município de São Paulo, com base nos 

documentos sobre avalição escolar do ano de 1978.  

 

 

2.2.2. Instruções gerais sobre a sistemática da avaliação de desempenho das crianças 

pré-escolares – primeiras referências para a avaliação no município de São Paulo  

 

No ano de 1978, a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo publicou 

diretrizes para a prática avaliativa na pré-escola. Foram encontradas as seguintes 

publicações, reproduzidas, integralmente, em anexo: As instruções gerais sobre a 

sistemática da avalição de desempenho das crianças pré-escolares e A avaliação da 

aprendizagem escolar e Instruções para avaliação dos educandos do terceiro estágio- 2° 

semestre de 1978. Critérios para avaliação. 

O primeiro documento diagnostica as dificuldades encontradas pelo professor em 

decorrência da falta de um conceito que defina a avaliação e da ausência de um programa 

específico como subsídio para a prática avaliativa. Desse modo, propõe uma definição de 

avalição, bem como uma série de princípios orientadores do processo avaliativo. 

 

A avaliação é um processo contínuo de pesquisas que visa estudar e interpretar 

os conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças 

esperadas no comportamento, propostas nos objetivos da escola, a fim de que 

haja condições de propor alternativas no planejamento de trabalho do professor e 

da escola como um todo. (SÃO PAULO, 1978, p.7). 

 

Em linhas gerais, conforme apresentado no quadro 5, os procedimentos avaliativos 

são a avaliação de aspectos amplos do desenvolvimento, por meio de técnicas e 

instrumentos diversificados, ênfase à participação ativa do aluno.  

O segundo documento – Instruções para avaliação dos educandos do terceiro 

estágio- 2° semestre de 1978. Critérios para avaliação – apresenta um programa 

minucioso com modelos prontos de avaliação. Nele, conforme também disposto na Lei 

5692/71 e no documento Educação Pré-escolar: uma nova perspectiva nacional, há a 

preocupação com o domínio de pré-requisitos necessários para as etapas subsequentes. De 

acordo com o documento, “Cumpre ao professor certificar-se de que o aluno dominou os 
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passos de uma sequência de aprendizagem, como pré-requisito das etapas subsequentes” 

(SÃO PAULO, 1978, p.1). 

De natureza similar ao ASQ3, o documento propõe uma série de objetivos a serem 

cumpridos pelas crianças, em determinados níveis ou critérios. Portanto, com base nos 

aspectos avaliados – linguagem oral, perceptivo-motor e raciocínio lógico-matemático –, 

são estabelecidos os seguintes critérios, a partir dos níveis que elas são capazes de 

alcançar:  ótimo quando, bom quando, regular quando e fraco quando. 

Quanto aos aspectos elencados para a avaliação, de acordo com os critérios 

avaliados, a linguagem oral refere-se à formação de orações completas em sequência 

lógica; flexão do verbo de forma correta; emprego de gênero e número das palavras; o 

raciocínio lógico-matemático, ao emprego de forma correta dos 14 conceitos específicos 

matemáticos de: maior-menor, dentro-fora, em frente- atrás, em cima-embaixo, sobre /sob, 

grosso-fino, largo-estreito, em situações concretas e representações gráficas; realiza três 

operações simples, corretamente com 9 elementos – junta (adição), tira (subtração); 

verbaliza de forma correta os resultados dessas operações, em situações concretas; 

representa graficamente os numerais de 1 a 9 de forma correta. Outro aspecto é o 

perceptivo-motor que pode ser avaliado em face do que ela for capaz de fazer (modelos 

anexos). Nesse caso, é avaliado o número de exercícios gráficos: ótimo quando fizer todos, 

bom quando fizer até 6 exercícios. 

Como procedimento avaliativo, as professores aplicavam as atividades 

padronizadas e preenchiam, nas pautas de conduta, os níveis e critérios alcançados.  

Observa-se o caráter instrumental do material, com orientações minuciosas de cada 

etapa do processo avaliativo, com atividades pré-determinadas. Contudo a técnica em si 

não representa o problema maior, uma vez que é um entre muitos meios de operacionalizar 

algumas ações. O uso de técnicas contribui muito em diferentes situações de diferentes 

naturezas. Contudo, nesse caso específico, a técnica não consiste em um meio para auxiliar 

ou organizar os dados do processo avaliativo, mas sim, em fim, tanto do processo 

avaliativo, como das próprias práticas pedagógicas, considerando, conforme entendimento, 

que o documento determina as ações do professor.  

Essa independência do instrumento de avaliação em relação ao próprio processo de 

aprendizagem das crianças e da atuação do professor, é expressão da sociedade com base 

no sistema capitalista, em que as relações entre as coisas prevalecem sobre os indivíduos. 

Apenas porque constam no instrumento de avaliação, os critérios e níveis que devem ser 
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alcançados pelas crianças tornam-se a expressão daquilo que se espera que elas sejam, 

Nesse sentido, a Psicologia do desenvolvimento é útil para a manutenção dos mecanismos 

de aferição e controle, bem como para definir padrões de conduta. 

Apesar do caráter predominantemente técnico, o documento apresenta os objetivos 

da avaliação, com ressalvas ao caráter duvidoso de seus princípios e critérios, de modo 

distinto do discurso genérico adotado, a partir da LDBEN/9394/96, conforme se verá a 

seguir. Cabe destacar que 

 

a questão da avaliação dos alunos das EMEIs esteve inalterável de sua criação 

em 1975 até 1988, quando, através dos anos, mudavam-se os itens que 

constavam da ficha de avaliação, mas a intenção era a mesma: constatar o 

desempenho do aluno comparando-o a um modelo pré-estabelecido. 

(VALVERDE, 1994, p. 143, grifos do autor). 
 

Segundo a autora, nos anos de 1989 a 1992, houve novas discussões sobre os 

objetivos da Educação Infantil:  

 

Como resultado dos estudos e discussões desenvolvidos nos grupos de formação 

ficou marcante a necessidade de estar mudando a função da Educação Infantil de 

assistencialista e preparatória para uma função pedagógica. Neste sentido, em 

1992, a Secretaria municipal de Educação publicou o documento Reorientação 

curricular das escolas Municipais de Educação Infantil (1989-1992), no qual 

define as linhas gerais do currículo de Educação Infantil (VALVERDE, 1994, p. 

144, grifo do autor). 
 

O documento, conforme citado anteriormente, estabelece objetivos de avaliação, 

com a preocupação “[...] de tornar o processo de avaliação um momento de reflexão que 

irá conduzir a ação pedagógica, dando subsídios para que os educadores revejam sua 

prática e apontem caminhos para replanejá-la [...]”.  

No que se refere aos instrumentos de avaliação e a periodicidade, conforme 

transcrição do artigo 82 do regimento,  

 

os resultados do processo de avaliação contínua terão a seguinte periodicidade e 

serão expressos das seguintes formas: I – através de análise descritiva dos 

avanços e dificuldades nos três estágios das EMEIs, semestralmente, resultante 

da análise do processo educativo, através de registros contínuos (VALVERDE, 

1994, p. 144).  

 

 

Ainda, conforme Valverde (1994),  
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Assim, tendo como base as colocações do regimento comum, surgem os 

Relatórios de Avaliação como um instrumento que vai de encontro (sic) às 

exigências legais, que passa a ser utilizado com o objetivo de transmitir aos pais 

o desempenho de seus filhos na escola (VALVERDE, 1994, p. 147). 

 

Pode-se identificar, com base na pesquisa desenvolvida pela autora, o surgimento 

de um novo instrumento para a avaliação das crianças nas escolas de Educação Infantil. A 

partir de então, as pautas de verificação deveriam ser substituídas pelos relatórios 

descritivos. Entretanto, presume-se – seja pelos processos descontínuos das políticas para a 

educação, pelo processo de naturalização das ações nas escolas, ou mesmo pela resistência 

dos professores –, com base nos dados empíricos coligidos neste estudo, que os dois 

instrumentos – pautas de verificação e relatórios descritivos – ainda são utilizados nas 

escolas de Educação Infantil. 

 

 

2.2.3. A Educação Infantil na LDBEN 

 

A Educação Infantil, quanto às conquistas legais, tem como principal marco, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, pois passou a fazer parte da 

Educação Básica
35

, com o objetivo central de garantir o direito ao acesso de crianças de 0 a 

5 anos à Educação. Desde sua promulgação, ocorreram muitas atualizações na lei. A 

última ocorreu em 2013, por meio da lei 12.796/04/06/2013
36

. 

A Educação Infantil passou, a partir de então, a ser considerada como uma etapa da 

Educação básica e obrigatória desde os quatro anos de idade.   

Vale destacar que a diferenciação entre os termos Educação e Ensino não se refere 

apenas a uma questão de ordem semântica, antes é uma questão política, por reconhecer 

que a Educação Infantil é uma etapa com finalidades próprias, distintas das previstas nas 

posteriores, em que prevalece uma organização do ensino sequenciada, procedimentos 

seletivos e conteúdos fragmentados e, muitas vezes, desconexos. Isso representa um 

avanço no que se refere aos direitos à infância. 

                                                        
35

Conforme consta na Lei 9394/1996, “Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, 

formada pela Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior”. 
36

 Com a mudança na Lei, a educação passou a ser obrigatória a partir dos 4 anos. Art. 4º - I - educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) 

pré-escola;  b) ensino fundamental; c) ensino médio; II - Educação Infantil gratuita às crianças de até 5 

(cinco) anos de idade. Também houve alteração no artigo 29: A Educação Infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. 
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As evidências empíricas, porém, apontam para um descompasso entre as conquistas 

legais e o atendimento nas escolas de Educação Infantil. Esse descompasso apresenta-se, 

em parte, pela resistência das escolas, consciente ou inconsciente, em cumprir os ditames 

legais, mas, predominantemente, pela possibilidade de escolha conferida às escolas pela 

própria LDBEN/9394/96, art. 12 e 14, no que diz respeito à elaboração das propostas 

pedagógicas, sem contar a dissociação injustificada entre a pré-escola e o ciclo inicial do 

ensino fundamental. A lacuna na Lei propicia ações de ordem antes econômica do que 

pedagógica, como, por exemplo, a adoção de material apostilado pelas redes municipais de 

educação do estado de São Paulo, conforme pesquisa realizada por Nascimento (2012).  

Houve, nesse período inicial, o incremento de publicação de referenciais e 

pareceres
37

 com vistas a efetivar os ditames das políticas educacionais. De modo geral, tais 

discussões enfatizam uma perspectiva, predominantemente, prática, devido à urgência de 

adequar as escolas de Educação às determinações previstas na legislação, como a 

organização curricular e dos espaços, formação de professores, avaliação escolar, entre 

outros.  

No que se refere à formação dos professores da Educação Infantil, devido às 

determinações previstas no artigo 87 da lei 9394/96, “Até o final da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço” (BRASIL, 1996). 

No quadro de professores da pré-escola, havia profissionais com pouca, ou 

nenhuma formação. Em virtude da determinação da Lei e da grande demanda por 

formação superior rápida, várias iniciativas tiveram lugar na 1° década do século XXI, 

como previsto por Kishimoto (1999): 

 

Políticas de formação profissional para a educação básica deverão prever a 

formação dos quadros docentes em nível superior. Certamente para agilizar essa 

formação, a mesma lei cria uma nova modalidade de curso – normal superior – 

que, no interior dos Institutos Superiores de Educação, encarregar-se-ia da 

formação do profissional de Educação Infantil. (KISHIMOTO, 1999, p.62) 

 

                                                        
37

 No ano de 1998, foi publicado o Referencial Curricular nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

composto por três volumes: Introdução”, “Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento de Mundo”. Em 

1999, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI), por meio da Resolução  CNE/CEB 1/99, de caráter mandatório, atualizada em 

2009 (Resolução CNE/CEB 5/09). Em 2006, o Ministério da Educação publicou a Política Nacional de 

Educação Infantil .  
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De fato, desde a LDB/9394/1996, houve uma proliferação de aberturas de cursos de 

Pedagogia com aulas aos sábados ou a distância, abertura de cursos normais superiores, 

além de programas do Ministério da Educação para a formação de professores em 

atividade, como o Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 

Educação Infantil (Proinfantil), curso de nível médio, a distância, na modalidade normal, 

formado pela parceria entre o MEC, os estados e os municípios, possuindo abrangência 

nacional. 

De modo geral, entre outros aspectos, cabe destacar – como consequência para a 

prática pedagógica na Educação Infantil – a formação precária dos professores advindos de 

cursos sem qualidade – pela falta de estrutura, pelo tempo reduzido de duração, má 

remuneração do corpo docente e empobrecimento do programa curricular a aspectos 

instrumentais, por meio das sucessivas reduções dos conteúdos e referenciais teóricos de 

base. Conclui-se que as próprias condições objetivas, no processo de formação dos 

professores, não lhes propiciam a reflexão e criticidade frente a sua própria atuação como 

professor, o que gera a adaptação e o conformismo.  

 

 

2.2.4. Documentos oficiais pós-LDBEN 

 

Dentre os documentos oficiais
38

, foram selecionados os mais relevantes para este 

estudo: as Diretrizes curriculares nacionais para a Educação Infantil, por seu caráter 

mandatório e por ser destinada a todas as instituições que atendem à Educação Infantil, e o 

Referencial curricular nacional para a Educação Infantil, pela abrangência dos debates de 

teóricos da educação na sua formulação
39

, além de ser expressão do posicionamento 

teórico e político das estâncias oficiais. Esses documentos, cabe destacar, também, tiveram 

grande aceitação nas escolas. 

  

                                                        
38

 A documentação oficial é produzida pelo Governo Federal, sob responsabilidade do Ministério da 

Educação.  
39

 Para um maior aprofundamento sobre os debates acerca da concepção do documento, sob uma perspectiva 

crítica, consultar Santos (2006). 
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Diretrizes curriculares para a Educação Infantil 

 

De acordo com as Diretrizes curriculares
40

, no que tange à avaliação escolar, as 

instituições de Educação Infantil deveriam criar procedimentos com a finalidade de 

acompanhar o trabalho pedagógico e avaliar o desenvolvimento das crianças, sem objetivo 

de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

 
 A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano; 

 Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

 A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança 

(transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da 

instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental); 

 Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança na Educação Infantil; 

 A não retenção das crianças na Educação Infantil. (BRASIL, 2012, p. 29)  

 

Assim, o acesso da criança ao ensino fundamental ou ao grupo seguinte não deve 

estar atrelado ao aproveitamento escolar. Além disso, não se deve avaliar a criança por 

meio de notas ou conceitos, mas com base nos registros feitos ao longo do período escolar. 

Embora as diretrizes possuam caráter de lei, conforme discutido neste estudo, os 

procedimentos de avaliação continuam a acentuar aspectos voltados à noção de aprovação 

ou de terminalidade na Educação Infantil, por meio de realização de sondagens e 

atividades diagnósticas.  

 

Referencial curricular nacional para a Educação Infantil  

 
O documento Referencial curricular nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é 

formado por três volumes: Volume 1: Introdução; Volume 2: Formação pessoal e social e 

volume 3: Conhecimento de Mundo. Neste documento, a avaliação é entendida, 

prioritariamente, como “um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as 

condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas 

crianças”. (BRASIL, 1998, p.59). 

                                                        
40

 O conteúdo das diretrizes curriculares foi analisado com profundidade por Ferri (2008), cuja pesquisa trata 

do ensino de artes na Educação Infantil. Embora reconheça os avanços no que concerne à noção de criança, 

enfatiza o caráter instrumental do referido documento “que favorece mais a adaptação do que a autonomia 

das crianças” (FERRI, 2008, p.72). 
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Não é uma tarefa fácil localizar informações específicas neste documento, haja 

vista que os conteúdos estão pulverizados nos três volumes – o que refuta a noção, 

conforme defendida no próprio documento, de que as propostas didáticas destinadas às 

crianças não devem ser fragmentadas.  

Considerando os excertos sobre avaliação contidos no documento, em primeiro 

lugar, há, ao final de cada “eixo” 
41

, uma parte intitulada “observação, registro e avaliação 

formativa”. Trata-se, portanto, de uma seção fixa, presente nos documentos. Outro 

importante aspecto é o caráter padronizado e genérico quanto à forma de como é tratada a 

avaliação nos diferentes momentos dos textos, inclusive com a repetição de frases inteiras. 

O documento oferece poucas informações acerca da avaliação e o faz de maneira 

superficial, o que pode ser interpretado como mais uma lacuna na elaboração do 

documento e no trabalho realizado nas escolas.  

Quanto aos procedimentos para a avaliação, o documento ressalta que devem ser 

realizados com base em uma observação crítica e criativa, bem como devem ser utilizados 

múltiplos registros. Portanto, as escolas podem escolher diferentes procedimentos e 

recursos para a avaliação. Daí decorre a incidência, conforme observado em momento 

anterior deste trabalho, de pesquisas que buscam e analisam novas formas de registro, a 

exemplo dos portfólios. A ênfase recai sobre os meios, que são convertidos em fins, e não 

aos fins da avaliação – que deveriam promover a reflexão sobre qual formação está sendo 

oferecida às crianças e as condições objetivas oferecidas pelas escolas para a realização de 

experiências formativas. Uma vez que a avaliação é reduzida a mais um recurso dissociado 

dos próprios processos formativos vividos pelas crianças na escola, e que expressam uma 

noção de desempenho desconexo das necessidades da infância, ela assume uma função 

meramente instrumental.   

Tais informações mostram o duplo caráter da política educacional voltada para a 

Educação Infantil: há avanços no que diz respeito à introdução das discussões acerca do 

direito à Educação Infantil e das práticas pedagógicas que ofereçam uma educação de 

qualidade, porém aspectos fundamentais são superficialmente tratados. E 

fundamentalmente, ainda que tenha conquistado o direito à educação, à criança tem se 

oferecido qual escola? Qual formação? 

 

                                                        
41

 O documento é organizado em três volumes organizados em “eixos”, conforme designado pelo documento, 

que são: Formação Pessoal e Social, Conhecimento de Mundo e Identidade e Autonomia (BRASIL, 1998) 
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2.2.5. O que dizem os documentos oficiais sobre a avaliação dos comportamentos 

sociais, linguagem oral e escrita e arte. 

 

Dos documentos analisados, selecionaram-se as informações sobre os aspectos 

analisados na presente pesquisa: linguagem oral e escrita, arte e comportamentos sociais, 

apresentados no quadro, a seguir:  

 

Quadro 6- Critérios para a avaliação dos aspectos: comportamentos sociais, linguagem oral e escrita e arte 

nos documentos pesquisados. 

Documento  Linguagem oral e 

escrita 

Arte  Comportamentos 

sociais 

Referencial 

curricular nacional 

para a Educação 

Infantil 

Procura por livros de 

histórias; comentários 

sobre as leituras; leitura 

de ilustrações; escrita do 

nome; escrita do próprio 

nome e de outros 

colegas; proposta de 

escrita para um 

destinatário ausente. 

 

Representação, 

comunicação e expressão 

por meio de várias formas 

de expressão plástica. 

Experiências concretas, 

em que as crianças 

experimentem agir sem 

ajuda, como também por 

meio de estímulos diante 

das tentativas feitas. 

Instruções para 

avaliação dos 

educandos do 3º 

estágio. 

Formação de orações 

completas em sequência 

lógica; flexão do verbo 

de forma correta; 

emprego de gênero e 

número das palavras.. 

–* – 

Fonte: Elaborado pela autora 

*indica que não constam informações.  

 

Em primeiro lugar, se comparados os excertos retirados dos dois documentos, 

observa-se que, no documento Instruções para avaliação dos educandos do 3o estágio, de 

1978, dos três aspectos analisados neste estudo, não havia avaliação dos aspectos Arte e 

comportamentos sociais.  

Sobre Linguagem oral e escrita, avaliava-se a linguagem oral, ou nos termos do 

documento, o desenvolvimento verbal da criança. Conforme apresentado no quadro 6, os 

critérios para avaliação do desenvolvimento verbal consistiam na formação de orações, 

flexões de verbos, emprego de gênero e número de palavras, com base nos resultados da 

aplicação da seguinte atividade
42

:  

                                                        
42

 O modelo de gravura para a realização da avaliação, bem como a ficha de avaliação, constam nos anexos 

deste trabalho.  
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O professor apresentará as crianças, gravura rica em detalhes. A seguir, o 

educando descreverá a gravura e criará uma estória.  

O professor estimulará a participação verbal da criança, à vista da gravura, 

através de perguntas, tais como:  

- O que você está vendo nessa gravura? 

- Quantas crianças estão brincando no parque (campo, etc.)? 

- Qual o nome que você daria para essa criança? (indicar) 

Em função da criança enfocada, fazer perguntas sobre a atividade 

desenvolvida pela mesma na gravura.  

O professor poderá relacionar quantas perguntas forem necessárias, à vista 

da gravura, a fim de coletar dados suficientes para a avaliação.   

 

Destaca-se uma perspectiva funcional e normativa do procedimento de avaliação, 

uma vez que são utilizados elementos previsíveis que reiteram a noção de que a escola 

busca a homogeneização de acordo com os padrões apresentados pela escola.   

No RCNEi, há várias referências para avaliar as crianças no que se refere à 

linguagem oral e escrita. Diferente do documento citado anteriormente, além da linguagem 

oral que pode ser avaliada, por meio dos comentários sobre as leituras, por exemplo,         

também consta, entre os objetivos para a avaliação, de modo resumido
43

, o interesse pela 

procura por livros de histórias e a escrita do próprio nome, de outros colegas, além de 

propostas de escrita para um destinatário ausente.   

Em relação à avaliação em Arte, o objetivo é avaliar a representação, comunicação 

e expressão por meio de várias formas de expressão plástica. Ora, parece razoável observar 

as diferentes formas de expressões plásticas das crianças. Entretanto, torna-se uma 

consideração abstrata, na medida em que oculta a real possibilidade, de um lado, da 

realização por parte das crianças de expressar-se por meio de várias expressões artísticas e, 

de outro lado, das condições objetivas oferecidas ao professor, no que se refere tanto à 

formação quanto aos modos de organização dos tempos e lugares das instituições 

escolares.  

Sobre os comportamentos sociais, conforme apresentado no quadro, o documento 

enfatiza a realização de experiências em que as crianças experimentem agir sem ajuda, 

exprimindo a noção de autonomia validada seja no documento, ou na sociedade 

contemporânea. 

Uma vez que a criança é encorajada a agir sem ajuda, à escola prescinde da 

possibilidade de contato com o outro. Atitudes, como cooperação, convivência e cuidado 

com o outro, são fundamentais para a ideia de uma sociedade mais justa. Entretanto, 

                                                        
43

 Os objetivos para a avaliação dos aspectos analisados neste estudo, no RCNEi, constam nos anexos deste 

trabalho.      



 

74 

 

conforme será apresentado em capítulo conseguinte, são valorizados os aspectos 

comportamentais que apontam para a capacidade de as crianças fazerem as coisas 

sozinhas. A noção de autonomia, portanto, reduz-se à eliminação do outro, seja em relação 

às crianças entre pares, ou à mediação professor. No documento Instruções para avaliação 

dos educandos do 3º estágio, embora não seja um aspecto avaliado formalmente, há uma 

passagem no texto no que se refere ao comportamento das crianças:  

 

Relembramos às professoras de Educação Infantil a importância de se observar 

as atitudes das crianças quanto à: atenção ordem, disciplina e relacionamento 

cujos critérios avaliatórios são subjetivos. Esta observação de atitudes envolve 

uma coleta de sistemática de dados, por meio dos quais serão determinadas as 

mudanças comportamentais do aluno, durante todo o seu período escolar. 

Portanto, não pode ser considerado como resultado final, apenas uma situação de 

avaliação padronizada (BRASIL, 1978, p.5). 

 

Do que foi apresentado até então, sobre o RCNEi, observa-se um posicionamento 

genérico, tanto sobre o trabalho a ser realizado nas escolas de Educação Infantil, como 

pelos critérios para a avaliação.  

Se comparados os dois documentos, seja pela natureza restrita do primeiro, ou pelo 

caráter genérico do segundo, constata-se que as orientações oficiais apontam para um 

empobrecimento das propostas para o trabalho pedagógico nas escolas de Educação 

Infantil, visto que as possibilidades de experiências com o acervo linguístico e artístico de 

nossa cultura são reduzidas aos critérios elencados pelos padrões escolares. Quanto aos 

aspectos comportamentais, a palavra de ordem é o controle e a eliminação do outro.  

Por fim, do que pôde ser depreendido dos documentos oficiais pesquisados, pode-

se afirmar que os dois referenciais coexistem no modo como as escolas avaliam as crianças 

na Educação Infantil. Desse modo, de um lado, trazem muito do que permaneceu ao longo 

da história, desde a lei 5692/71, sobre a organização do currículo em continuidade e 

sequência, e da noção de cumprimento de pré-requisitos para o ano seguinte; de outro lado, 

apresentam instrumentos diferentes, tal como especificado no RCNEi, além de assumirem 

um discurso alinhado às demandas da última Lei.  

Os aspectos aqui apresentados apontam para a avaliação como um mecanismo que 

expressa a primazia do controle exercido sobre as crianças na escola. Evidenciam a 

pobreza das experiências por elas vividas e a ênfase dada aos aspectos técnicos e 

procedimentais, tendo como maior contribuição a Psicologia do desenvolvimento. 

Contudo, há de se considerar que, nesse processo de formação, em que as crianças estão 
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inseridas, apesar do controle, do contato mediado com os bens de uma cultura afirmativa
44

, 

há, invariavelmente, uma inadaptação por parte do indivíduo que pode servir como 

estímulo a experiências formativas. Mais do que contar apenas com o imponderável é 

reconhecer que há espaço para que tais experiências sejam estimuladas e realizadas.  

 

  

                                                        
44

  De acordo com a definição de Herbert Marcuse, cultura afirmativa é aquela cultura pertencente à época 

burguesa que, no curso de seu próprio desenvolvimento, levaria a distinguir e elevar o mundo espiritual 

anímico, nos termos de uma esfera de valores autônoma, em relação  à civilização. Seu traço decisivo é a 

afirmação de um mundo mais valioso, universalmente obrigatório, incondicionalmente conformado, 

eternamente melhor, que é essencialmente diferente do mundo de fato da luta diária pela própria existência, 

mas que qualquer indivíduo pode realizar para si “a partir do interior” sem transformar aquela realidade de 

fato. Somente nessa cultura as atividades e os objetos culturais adquirem sua solenidade elevada tanto acima 

do cotidiano: sua recepção se converte em ato de celebração e exaltação. (MARCUSE, 2006, p. 95-6).   
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CAPÍTULO III 

AVALIAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ANÁLISE 

DAS AVALIAÇÕES ESCOLARES 

 

 

Este capítulo destina-se a analisar o conteúdo das avaliações produzidas pelas 

escolas em que a pesquisa foi realizada, a fim de compreender como as crianças são 

avaliadas na pré-escola, quanto aos meios e critérios adotados, no que se refere aos 

comportamentos sociais, leitura e escrita e arte. Inicialmente, será apresentada a 

caracterização das duas escolas pesquisadas, nomeadas por escola A, a escola pública, e 

escola B, a escola privada. Em ambas, foram analisados os conjuntos de avaliações de duas 

turmas de cada escola: as turmas A1 e A2, da escola A; e B1 e B2, da escola B.  

 

 
3.1. As escolas pesquisadas: caracterização das escolas e dos instrumentos de 

avaliação  

 

Neste tópico, é apresentada uma caracterização das escolas e das turmas. Em 

seguida, são apresentados os instrumentos da avaliação utilizados pelas escolas 

pesquisadas.  

 

 

3.1.1. Caracterização da escola A 

 

A escola A é uma EMEI da rede de Educação Municipal de São Paulo, situada em 

um bairro periférico da zona oeste da cidade. Sua proposta, de acordo com o projeto 

pedagógico, é a “Formação Integral para a criança”, com base na Legislação Federal e 

Municipal. O critério para agrupamento das crianças é, conforme estabelecido por Lei 

Federal, a idade
45

. O público atendido é, basicamente, formado por moradores do bairro 

que, predominantemente, possuem baixo poder aquisitivo. O bairro em que e escola está 

                                                        
45

De acordo com a lei, as crianças que completam 6 anos após 31/03 devem frequentar a Educação infantil. 
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inserida possui condições precárias de saneamento básico e de habitação
46

.  A 

periodicidade da avaliação é semestral.  

 

Turmas pesquisadas da escola A 

 

Foi coletado o conjunto das avaliações de duas turmas, aqui nomeadas de A1 e A2, 

em 2011, referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010. Respeitando o critério de selecionar 

apenas os documentos das crianças que possuem, pelo menos, quatro semestres de 

avaliação, segue a distribuição das crianças selecionadas e das avaliações disponíveis por 

semestre, primeiramente, da turma A1: 

 

Quadro 7- Crianças selecionadas para a pesquisa, de acordo com as avaliações por semestre, referentes aos 

anos 2008, 2009 e 2010 – turma A1 

Crianças/semestre  1
o
  

 

2
o
  

 

3
o
  

 

4
o
  

 

5
o
  

 

6
o
 

 
Ana Clara  

Ana Karine 

Ângelo 

x x x x x –* 

x x x x - - 

x x x x x x 

Bruno x x x x x x 

Davi x x x x x x 

Diego x x x x x - 

João Victor x x x x x - 
Maria Eduarda x x x x x - 

Nota: x indica os semestres nos quais há avaliações das crianças. 

* indica os semestres em que não há avaliação disponível.  

 

De acordo com o quadro acima, foram selecionadas oito crianças e as respectivas 

avaliações, das quais três são meninas e cinco são meninos. Esse número equivale ao total 

de crianças que preencheram o critério de seleção. O quadro mostra que apenas a Ana 

Karine tem quatro semestres. Dos demais, prevalecem os totais de cinco e seis semestres.  

Na turma A2, foram selecionadas as avaliações das crianças, conforme 

apresentados no quadro 8:  

  

  

                                                        
46

 Sobre os indicadores socioeconômicos do público atendido pela escola, consulte-se Almeida (2009). 
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Quadro 8- Crianças selecionadas para a pesquisa, de acordo com as avaliações, por semestre, referentes aos 

anos 2008, 2009 e 2010- turma A2 

Crianças /Semestre 1
o
  

 

2
o
  3

o
  4

o
  5

o
  

 

6
o
 

 
Érica 

Larissa 

Lawany 

x x x x x –* 

x x x x x x 

x x x x x x 

Luiz Fernando x x x x x x 

Raissa x x x x x x 

Sheron x x x x x x 

Talita x x x x x - 

Thales x x x x x - 

- Vitor x x x x x 

Nota: x indica os semestres nos quais há avaliações das crianças. 

*indica os semestres em que não há avaliação disponível.  

 

Considerando os critérios de seleção, foram coletadas as avaliações de nove 

crianças, das quais seis são meninas e três são meninos. O quadro 8 contém as avalições 

correspondentes a cinco semestres de Érica, Talita, Thales e Vitor e referentes aos seis 

semestres dos demais.  

 

Os instrumentos de Avaliação da escola A 

 

Na escola A, há diferentes instrumentos de avaliação. A cada semestre, observa-se 

a alternância entre pautas para preenchimento do aproveitamento escolar das crianças, 

relatórios descritivos (formulados com base nas pautas) e atividades diagnósticas
47

.  

Conforme explicação da coordenadora da escola, no dia da reunião de pais, “eles 

podem ver as atividades, ler as avaliações, assinar e deixar um recadinho (Coordenadora 

Pedagógica da escola A, 24/05/11). 

Portanto, os responsáveis que compareciam à reunião podiam ver as avaliações, 

mas não eram autorizados a levá-las consigo para casa. Desse modo, todas as avaliações 

ficavam arquivadas na escola, em pastas do tipo arquivo, desde a entrada das crianças na 

instituição escolar. De fato, há vários recados semelhantes aos exemplos mostrados, a 

seguir: 

 

                                                        
47

 Os  modelos dos instrumentos de  avaliação  estão disponíveis no anexo 8 
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Figura 1- Recados de mães sobre as atividades realizadas por seus filhos  (escola A,  turma A2) 

 

Provavelmente, as professoras deviam solicitar às famílias que deixassem um 

recado com desenho, pois a grande maioria apresentou uma mensagem de motivação e 

desenhos. Observa-se, com base no conteúdo dos recados, que, em primeiro lugar, havia 

uma expectativa das famílias para que seus filhos aprendessem, sem o esclarecimento de 

que a aprendizagem na Educação Infantil não estava direcionada à instrução ou ao domínio 

de conteúdos específicos, mas à experiência lúdica por meio desses conteúdos – o que 

pode ser expressão da falta de clareza da própria escola de Educação Infantil quanto a sua 

finalidade, evidenciada com base nas atividades e avaliações analisadas neste estudo.  

Na coletânea de textos, de 1924 a 1932, que consiste em artigos sobre a educação 

da criança, livros e brinquedos infantis, entre outros, Walter Benjamin, ao escrever sobre 

uma determinada cartilha, assevera sobre o caráter, essencialmente, lúdico da 

aprendizagem da criança, por meio da qual, em suas palavras, “a criança jamais é colocada 

perante o objeto da aprendizagem, mas sobre ele: como se, na aula de zoologia, por 

exemplo, ela não fosse conduzida diante do cavalo, mas sim montada, como cavaleiro 

sobre ele”. (BENJAMIN, 2002, p. 152).  

Nesse sentido, pode-se, em primeiro lugar, inferir que os recados, especialmente o 

que se encontra à direita, trazem a projeção do que as mães esperam que suas filhas 

aprendam, apoiada na própria relação com o objeto da aprendizagem vivida por elas 

quando eram crianças. Essa relação do adulto com a própria história escolar, se refletida 

criticamente, ao invés de promover a repetição de mais do mesmo, pode potencialmente 

promover a possibilidade de mudanças.  
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Em segundo lugar, chama a atenção o uso de abreviações nos dois recados, com 

maior intensidade no que se encontra à direita, em que a mãe abrevia, inclusive, o próprio 

nome – o que aqui se compreende como expressão da opressão e empobrecimento da 

linguagem, fruto da carência econômica, social e cultural das classes sociais menos 

favorecidas. Até para estimular a aprendizagem da filha, a mãe poderia ter escrito seu 

nome sem abreviá-lo. Portanto, falta não somente informação, mas condições objetivas 

para que as famílias exijam uma educação mais qualificada para seus filhos, que lhes 

permitam, minimamente, questionar o existente a partir de suas próprias condições de vida.  

As atividades diagnósticas consistem em exercícios de verificação do 

reconhecimento de cores, formas geométricas e letras (vogais), organizados conforme o 

grau de dificuldade. Como exemplo, conforme as atividades mencionadas a seguir, há um 

aumento gradativo de combinação de cores e formas geométricas:  

 

Figura 2- Atividades diagnósticas-sequência de cores e formas geométricas – Escola A 

 

 

 

 

 

 

 

As três tarefas apresentam sequências, gradualmente, mais complexas, pelo número 

de figuras modelo, o que exige a percepção do número de elementos, ou seja, há um 

padrão – sempre o mesmo, com a mesma sequência, que é o acréscimo de mais uma figura. 

Atividades semelhantes a essa são repetidas semestralmente.  

Por meio de ações como essas, a escola ensina as crianças a aceitarem sempre o 

mesmo, à medida que exigem mais a percepção do que o raciocínio. Com isso, além de 

valorizar meramente a execução de tarefas que visam unicamente à verificação de 

conteúdos esvaziados de sentido, não permite o distanciamento necessário para a reflexão, 

o que, indiretamente, promove o treino para a conformação, seja aos padrões escolares, 

seja à lógica da dominação imanente à sociedade administrada. Sobre as fichas de 

verificação, conforme a figura a seguir, são produzidas com base nas atividades 

diagnósticas:   
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Figura 3- Ficha de verificação –  Escola A- João Victor - turma A1- 2
O
 semestre, 2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acordo o modelo de pauta de verificação, os critérios avaliados são: escrita do 

nome/esquema corporal/ coordenação motora/ reconhecimento de letras/ associação de 

quantidade a escrita de números/ sequenciação /escrita de números/ ocupação do espaço/ 

traçado-cores/ identificação de figuras geométricas/ reconhecimento de cores/hipótese de 

escrita
48

. Neste caso, os critérios são avaliados, de acordo com os seguintes níveis: 

domina/domina parcialmente/não domina.   

Conforme enfatizado anteriormente, trata-se de um modelo de avaliação 

semelhante ao ASQ3, por sua organização em modalidades avaliativas específicas, com a 

avaliação sim/às vezes/ainda não, para cada uma delas. Daí o estranhamento desta 

pesquisadora diante da mobilização contrária ao instrumento, como se fosse algo muito 

distante da realidade das escolas. Além disso, conforme tratado no capítulo anterior, o 

modelo de avaliação, em voga na escola A, é utilizado na rede municipal de educação de 

São Paulo, desde o ano de 1978.  

Quanto aos relatórios descritivos produzidos pela escola A, eles resultam em 

documentos que, ao invés de se constituírem em instrumentos para a reflexão sobre a 

própria atuação do professor e das experiências vividas pelas crianças, reproduzem a lógica 

                                                        
48

 A verificação da hipótese de escrita está associada à teoria da psicogênese da língua escrita, elaborada por 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Baseadas na teoria de Jean Piaget, as pesquisadoras definem o processo de 

aquisição de escrita em quatro fases sucessivas: pré-silábica , silábica, silábica-alfabética e alfabética. Para 

um maior aprofundamento, consulte-se Ferreiro e Teberosky (1999). 



 

82 

 

burocrática, com instrumentos padronizados e repetitivos que negam a identidade do 

professor, reduzindo-o a um mero reprodutor de roteiros padronizados. Além disso, é 

desconsiderado o processo de individuação e de socialização das crianças, culminando em 

pareceres repetitivos e genéricos, conforme é exemplificado a seguir, por meio de excertos 

retirados das avaliações das crianças: 

 

A Érica é uma menina esperta, inteligente e comunicativa e que faz amizades 

com facilidade.  

A Larissa é uma menina esperta, inteligente e comunicativa e que faz amizades 

com facilidade. 

A Talita é uma menina esperta, inteligente e comunicativa e que faz amizades 

com facilidade. 

[Escola A, turma A2, 2010 ,1
o
 semestre] 

 

Os pareceres contidos nos relatórios descritivos individuais sobre as três meninas 

são idênticos, o que, em primeiro lugar, aponta para a padronização dos instrumentos, 

provavelmente facilitada pelos recursos tecnológicos do computador – com o uso da 

função copiar/colar – e, em segundo lugar, a ausência de elementos que, mesmo a partir da 

percepção do professor, de fato correspondessem ao que foi observado de cada uma delas, 

o que preservaria a noção de que a avaliação é “individual”, conforme destacado nos 

documentos escolares. De outro ângulo, a repetição evidencia a já referida redução 

funcional da linguagem constatada por Marcuse.  

Com base na indagação central do estudo realizado por Valverde (1994) – Os 

relatórios de avaliação elaborados nas EMEIs de São Paulo seriam uma exigência legal 

ou uma necessidade?– e do que foi exposto até aqui, os relatórios, além de representarem 

mais uma das tantas exigências legais das quais o professor precisa dar conta, eles 

expressam os mecanismos de controle e conformação, no que se refere tanto à ação 

docente, como ao processo de formação das crianças.  

 

 

3.1.2.  Caracterização da escola B 

 

A escola B é uma instituição privada, localizada em um bairro de alto poder 

aquisitivo da zona oeste da cidade de São Paulo e atende a crianças da Educação infantil
49

 

                                                        
49

Composta por: Infantil 2 (2 anos), Infantil 3 (3 anos), Infantil 4(anos) e Infantil 5 (5anos).  
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ao ensino fundamental II. De acordo com o plano diretor
50

 da escola, os objetivos da 

Educação Infantil estão relacionados à curiosidade por aprender, convivência em grupo e 

contato com diferentes linguagens, prioritariamente, o brincar. A periodicidade da 

avaliação é semestral. 

 

Turmas pesquisadas da escola B 

 
Semelhante à escola A, foi coletado o conjunto de avaliações de duas turmas, aqui 

nomeadas de B1 e B2. Respeitados os critérios anteriormente apresentados, segue a 

distribuição das crianças selecionadas e das avaliações disponíveis por semestre, da escola 

B.  

Na turma B1, foram selecionadas as avaliações das crianças apresentadas no quadro 

a seguir:  

 

Quadro 9- Crianças selecionadas para a pesquisa, de acordo com as avaliações, por semestre, referentes aos 

anos 2008, 2009 e 2010- turma B1 

Crianças/Semestre 1
o
  2

o
  3

o
  4

o
  5

o
  6

o
 

David x x x x         x                         x 

Gabriela x x x x x x 

Julius x x x x x x 

Lara x x x x x x 

Marcela x x x x x x 

Martim x x x x x x 

Melina x x x x x x 

Uriel x x x x x x 

Nota: x indica os semestres nos quais há avaliações das crianças. 

 

Considerando o critério de seleção, foi escolhido o conjunto de avaliações de 8 

crianças, das quais 4 são meninas e 4, meninos. Dessa turma, foi coletada a totalidade de 

avaliações ao longo dos seis semestres.  

Por fim, na turma B2, foram selecionadas as avaliações correspondentes a 8 

crianças, das quais 6 são meninas e 2 são meninos, conforme o quadro a seguir: 

                                                        
50

 O documento explicita as diretrizes do colégio, por segmento e por cada série.  
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Quadro 10 - Crianças selecionadas para a pesquisa, de acordo com as avaliações, por semestre, referentes 

aos anos 2008, 2009 e 2010- Turma B2 

Crianças/Semestre 1
o
 

semestre 

2
o
 semestre 3

o
 

semestre 

4
o
 

semestre 

5
o
 

semestre 

6
o
semestre 

Alan  -* x x x         x                         x 

Fernanda x x x x x x 

Lia x x x x x x 

Natalie  x x x x x x 

Rafael x x x x x x 

Rafaela x x x x x x 

Sophia 

Sofia 

x 

x 
x 

x 

- 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

Nota: x indica os semestres nos quais há avaliações das crianças. 

*indica os semestres em que não há avaliação disponível.  

 

 

Instrumentos de avaliação da escola B 

 

De acordo com a secretária da escola, responsável pelas informações sobre a 

avaliação, os relatórios têm por objetivo, “mostrar para as famílias o que os alunos fazem 

na escola... Como não tem prova, boletim... É como se fosse o boletim dos alunos 

pequenos”. (Secretária da escola B, 26/04/2011) 

De acordo com as informações por ela fornecidas, os relatórios são produzidos 

pelas professoras e professoras auxiliares. Depois de prontos, os documentos são revisados 

pela equipe de coordenação da Educação Infantil. Os relatórios são semestrais, entregues 

às famílias na mochila das crianças. As reuniões de pais têm periodicidade trimestral e são 

tratados apenas os assuntos gerais. Quando há alguma questão sobre as crianças, são 

requisitadas reuniões individuais, agendadas com as famílias.  

 Em geral, o documento de avaliação possui de 2 a 3 páginas e segue um padrão de 

organização, com base no aproveitamento da criança de acordo com as áreas do 

conhecimento.  

Na escola B, também se observa a repetição, porém, com algumas partes distintas 

para cada criança, conforme os exemplos a seguir: 

 

Exemplo 1: Explorou as letras móveis, escreveu o seu nome com mais autonomia, sem 

pegar a plaquinha de apoio e o reconheceu com facilidade. Identificou as letras de seu 

nome quando contidas em outras palavras, mostrando-se interessado pelo universo 

letrado e por começar a fazer hipóteses sobre como este sistema funciona. Utilizou as 

letras convencionais, embora tenha escrito sem fazer os movimentos corretos das mesmas, 
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o que faz parte deste processo de construção. Fez uso de sua mão esquerda ao utilizar os 

instrumentos gráficos como lápis, canetinhas, giz e demais materiais de apoio.  

[Uriel, escola B – turma B1, 1
o
 semestre, 2009] 

 

Exemplo 2: Explorou as letras móveis, escreveu o seu nome com mais autonomia, sem 

pegar a plaquinha de apoio e o reconheceu com facilidade. Identificou as letras de seu 

nome quando contidas em outras palavras, mostrando-se interessado pelo universo 

letrado e por começar a fazer hipóteses sobre como este sistema funciona. Fez relações 

de outros nomes, tanto dos amigos como de seus pais e irmão. Algumas vezes, escreveu 

seu nome ao contrário, como espelho, mas logo se corrigiu quando lhe mostramos de que 

lado começa a sua letra. 

 [MARTIN, escola B – turma B1, 1
o
 semestre, 2009] 

 

De modo geral, trata-se de um material mais bem cuidado do que aqueles da escola 

A, que oferece informações, ainda que repetidas. Entretanto, por se tratar de um documento 

de avaliação individual – que tem por objetivo informar às famílias a vida escolar das 

crianças –, parece cumprir sua função, visto que, para os familiares que desconhecem esse 

processo de produção em massa, prevalece a ideia, ainda que seja falsa, de que houve uma 

visão individualizada da criança. 

De modo semelhante à escola A, porém – mesmo com um formato diferente –, 

prevalece o desempenho da criança, aquilo que ela faz, ou não faz, mas não são 

explicitados os modos de atuação da escola nesse processo. 

 

 

3.2 Análise do conteúdo das avaliações 

 

Este tópico volta-se à análise do conteúdo das informações contidas nos prontuários 

das avaliações. Inicialmente, faz-se a apresentação e análise dos dados sobre 3.2.1) os 

comportamentos sociais; depois, 3.2.2) leitura e escrita; e, por fim, 3.2.3) arte, pois são as 

principais categorias registradas da conduta e desempenho das crianças.  
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3.2.1. Aspectos referentes aos comportamentos sociais 

 

A infância constitui um momento crucial para o processo de formação dos 

indivíduos, visto que, nessa fase da vida, ocorrem importantes aquisições e transformações, 

sobretudo, a partir do processo de socialização. Em outras palavras, para se constituir 

como indivíduo, é necessário socializar-se. A educação, de modo geral, e a Educação 

Infantil, em particular, é fundamental nesse processo, uma vez que, potencialmente, pode 

oferecer a possibilidade de experiências formativas – o objetivo da educação escolar é 

transmitir os elementos da cultura.  

Portanto, conforme discutido no capítulo I, as escolas de Educação Infantil são 

fundamentais nesse processo, sobretudo na socialização das crianças, à medida que podem 

propiciar experiências por meio das quais as crianças possam conviver, cooperar, expor 

seus pontos de vista e refletir sobre as diversas situações, bem como aprender a se 

manifestar por meio da fantasia e da imaginação.  

Outro importante aspecto da socialização e da introjeção das normas sociais diz 

respeito ao fato de que, no caso da escola, são transmitidos pelo professor – autoridade 

com a qual as crianças passam a se identificar. Também apontado no capítulo I, a 

identificação é importante para que, em um momento posterior, as pessoas possam se 

diferençar umas das outras. Sobre a autoridade em relação ao processo de socialização das 

crianças, de acordo com Adorno (2006, p. 177),  

 

O modo pelo qual – falando psicologicamente – nos convertemos em um ser 

humano autônomo, e, portanto emancipado, não reside simplesmente no protesto 

contra qualquer tipo de autoridade. Investigações empíricas como tais como as 

realizadas nos EUA por minha finada colega Else Frenkel- Brunswik revelaram 

justamente o contrário, ou seja, que as crianças chamadas comportadas tornaram-

se pessoas autônomas e com opiniões próprias antes das crianças refratárias, que, 

uma vez adultas, imediatamente se reúnem com seus professores nas mesas dos 

bares, brandindo os mesmos discursos. É o processo – que Freud denominou 

como o desenvolvimento normal – pelo qual as crianças em geral  se identificam 

com uma figura de pai, portanto, com uma autoridade , interiorizando-a, 

apropriando-a, para então ficar sabendo, por um processo sempre muito doloroso 

e marcante, que o pai, a figura paterna, não corresponde ao eu ideal que 

aprenderam dele, libertando-se assim  do mesmo e tronando-se, precisamente por 

essa via, pessoas emancipadas.  
 

Nesse processo de socialização e individuação, as escolas – e os professores, 

especificamente – assumem importância central, visto que as formas de relacionamento 

entre os professores e crianças podem resultar em uma série de consequências em sua 
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formação, se direcionadas para uma socialização imediata que se baseia em uma relação de 

dominação, persuasão e obediência.     

O início da aprendizagem e o processo de socialização precedem a entrada da 

criança na escola. Por isso, ao ingressar nas instituições escolares, as crianças comportam-

se de acordo com as experiências que realizaram até então. Nessas condições, as crianças 

que apresentam condutas mais próximas aos padrões escolares tendem a ser mais 

valorizadas pelos professores. Do contrário, quando apresentam um comportamento 

divergente do esperado, lhes são atribuídos traços de personalidade como explicação para 

as condutas que se distanciam do esperado. Nesse sentido, as valorações e opiniões sobre 

os alunos, muitas vezes, referem-se à expectativa formada em relação ao ideal de criança. 

Envolve, portanto, aspectos físicos e de comportamento, como simpatia ou obediência, por 

exemplo.  

As escolas parecem operar em um duplo sentido: de um lado, identificam os 

diferentes comportamentos das crianças, e de outro, contribuem para a incorporação de 

outros, por meio das atividades, modos de organização do espaço e do tempo e relações de 

poder entre as crianças e adultos que com elas convivem no espaço escolar – as quais mais 

as aprisionam do que as libertam. Em outras palavras, valorizam comportamentos que 

contêm, para além das intenções educativas, fatores que remontam às percepções sobre a 

infância, suas condições sociais e ao que se espera de seu desempenho, na escola e na 

sociedade, o que é decisivo para sua formação. São fatores que não constam nas propostas 

pedagógicas ou nos métodos de avaliação. 

Em decorrência disso, a avaliação escolar pode ter influências e consequências 

decisivas no processo de aprendizagem das crianças, uma vez que cria pré-conceitos a seu 

respeito, modela suas condutas e impede, ou dificulta, a realização de experiências 

autênticas, porque é mediada pelos julgamentos a seu respeito.  

Para Adorno (2006, p. 141), a educação não se resume à “modelagem das pessoas a 

partir do seu exterior, nem na mera transmissão de conhecimento, mas na produção de uma 

consciência verdadeira”. Além disso, a consciência 

 

[...] é o pensar em relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre formas e 

estruturas de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido mais 

profundo de consciência ou faculdade de pensar não é apenas lógico formal, mas 

ele corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. (ADORNO, 

2006, p.151).  
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Conforme apontado no primeiro capítulo, uma educação voltada à experiência tem 

a imaginação como elemento central. Todavia, uma vez que a escola determina os perfis 

das crianças e privilegia os comportamentos socialmente valorizados, sem tentar incorrer 

em generalizações, elimina, ou dificulta muito, a possibilidade de imaginação e reflexão.   

Por meio da análise do conteúdo das avaliações das crianças, procurou-se discutir o 

que as escolas priorizam no processo de socialização das crianças. Para isso, foram 

selecionados e extraídos, de cada uma das avaliações, termos referentes aos juízos emitidos 

pelas professoras acerca dos comportamentos sociais das crianças, positivamente, ou 

negativamente. A tabela 6 mostra o número de atributos encontrados nas avaliações, por 

escola e por turmas:  

 

Tabela 6- Número de valorativos extraídos das avaliações, por escola e turma (2008, 2009, 2010) 

Escolas  
             A                  B Total  

Atributos/Turmas  

 

  A1                  A2      B1                    B2 

 Positivos  

 

  59                   46      99                     88 292 

Negativos  

 

  7                     16      75                     43 141 

Total  

 

  66                   62     174                  131 433 

Total geral                128                 305 433 
Fonte: Elaborada com base nos registros das avaliações das crianças das escolas A e B 

 

A seguir, a tabela 7 apresenta os valores percentuais (%):  

 

Tabela 7- Percentual de valorativos extraídos das avaliações, por escola e turma (2008, 2009, 2010)  

Escolas  
             A                  B Total  

Atributos/Turmas  

 

     A1                  A2      B1                  B2 

 Positivos  

 

    13,6                10,6      22,9              20,3   67,4 

Negativos  

 

      1,6                  3,7      17,3              10,0   32,6 

Total  

 

    15,2                14,3      40,2              30,2 100,0 

Total geral                29,6                 70,4 100,0 
Fonte: Elaborada com base nos registros das avaliações das crianças das escolas A e B 

 

Um primeiro aspecto a ser destacado é o total de atributos encontrados nas duas 

escolas. Na escola A, o total corresponde a 29,6% e, na escola B, o total é de 74,4% 

termos. Essa diferença pode ser compreendida devido à própria natureza dos instrumentos 

de avaliação, pois, conforme discutido anteriormente, os relatórios da escola B são mais 

longos e descritivos que os da escola A. Também se considera que, por se tratar de uma 
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escola privada, a instituição procura “demonstrar” que o serviço contratado pelas famílias é 

de qualidade. A tabela, a seguir, apresenta os totais de valorações por escola: 

 

Tabela 8- Distribuição de valorativos positivos e negativos extraídos das avaliações, por escola (2008, 2009, 

2010)  

Escolas  
             A                  B Total  

Positivos  

 

            105                 187 292 

Negativos  

 

              23                 118 141 

Total geral               128                 305 433 

 

Aplicando-se o teste qui-quadrado, com o objetivo de verificar se os atributos são 

distribuídos diferentemente por escola, pôde-se constatar que o valor observado 

(2=17,62) é maior do que o valor crítico (para o nível de significância de 0,05, o valor 

crítico para o qui-quadrado com 1 grau de liberdade é 3,83), de acordo com a Distribuição 

2 da tabela consultada (LEVIN; FOX e FORDE, 2012). Portanto, conclui-se que a 

diferença obtida é significante e aceita-se a hipótese de que as valorações (positiva e 

negativa) dependem das escolas A e B. Desse modo, observando os dados da tabela, é 

possível inferir que a Escola A tende a valorizar mais os comportamentos positivos e 

reduzir os atributos negativos, em relação à Escola B.  

Esses resultados levam a concluir que as escolas procuram enfatizar aquilo que é 

socialmente aceito e valorizado. Acrescenta-se a isso, com base no objetivo da avaliação – 

informar às famílias sobre o aproveitamento escolar das crianças – o fato de que, talvez, 

seja uma estratégia para não criar possíveis desentendimentos entre escola e família.   

Além disso, se consideradas as especificidades das duas escolas, de acordo com as 

classes sociais de origem do público atendido, nos termos de uma educação meramente 

adaptativa, a escola B – consciente, ou inconscientemente – enfatiza os atributos negativos 

porque eles são adequados a uma formação voltada, prioritariamente, para a adaptação às 

exigências da sociedade. Numa sociedade capitalista, baseada no consumo e na 

competitividade, o que a escola parece buscar é a homogeneização das condutas 

contribuindo para a manutenção das desigualdades sociais, pois, certamente, os padrões de 

comportamento a serem seguidos, não são referendados de modo neutro.  

Com base nesse entendimento, deve-se frisar que os atributos que se fazem 

presentes nas avaliações para qualificar os comportamentos das crianças, se vistos 

isoladamente, podem parecer comuns, ou inofensivos, mas, na unidade funcional do todo, 
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nos termos de Adorno (2007), os processos que levaram à sua formulação são imbuídos de 

significados.  

No item subsequente, são apresentados e analisados os atributos referentes aos 

comportamentos sociais encontrados nas avaliações.  

 

 

3.2.1.1. Categorização dos atributos encontrados nas avaliações  

 

Além da quantidade de atributos mapeados, constata-se a diversidade de termos 

utilizados para avaliar o comportamento das crianças. Contudo, apesar da variedade 

semântica, observou-se que os atributos referem-se   

1) a comportamentos considerados autônomos ou heterônomos em relação às 

atividades escolares; e, 

2) a julgamentos sobre o modo de ser das crianças, por meio da atribuição de traços 

de personalidade positivos e negativos. 

Desse modo, os atributos encontrados nas avaliações foram divididos em quatro 

grupos conforme as categorias: comportamentos autônomos, comportamentos 

heterônomos, traços de personalidade positivos e traços de personalidade negativos.  

1) Comportamentos autônomos e heterônomos  

Atributos positivos: 

 Autônomo, independente, caprichoso, criativo, organizado, rápido, curioso, 

participativo, interessado, empolgado, observador, concentrado, atento, esperto, 

inteligente, perspicaz e dinâmico   

Atributos negativos:  

Distraído, disperso, desatento, imaturo, ritmo lento, inseguro, dependente, sem 

iniciativa, desorganizado, não coopera, não cumpre combinados, impaciente, agitado, 

inquieto, ansioso.  

 

2)Traços de personalidade positivos e negativos  

Atributos positivos:  

Tranquilo, afetivo, meigo, doce, amigável, gracioso, delicado, sorridente, sociável                        

carinhoso, atencioso, leve, amoroso, alegre, comunicativo, desinibido, falante, solto, 
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espontâneo, simpático, calmo, controlado, confiante, determinado, dinâmico, 

cuidadoso, colaborador, solidário, solícito, receptivo, prestativo 

Atributos negativos: 

Tímido, inibido, reservado, retraído, fechado, contido, insistente, desrespeitoso, 

desafiador, personalidade forte, irritado, agressivo, instável, descontrolado, sensível, 

receoso, bravo, manhoso, dengoso, mal humorado, sério, voluntarioso, emburrado. 

 

Observa-se, com base nas informações apresentadas, que os termos encontrados 

sobre o comportamento das crianças, em sua maioria, são atribuições baseadas em traços 

de personalidade que não devem ser relacionados somente aos comportamentos escolares, 

mas são valorizados pelas professoras e compõem uma visão ideal de aluno. Além disso, 

mesmo os comportamentos que parecem estar relacionados às atividades escolares, não são 

apresentados em relação à mediação da professora ou nas relações entre pares. Essas 

atividades são tratadas como disposições individuais que, de um lado, atribuem às crianças 

a responsabilidade por seu sucesso ou fracasso na escola, e de outro, reduzem a própria 

atuação dos professores, na medida em que ocultam seu papel no processo de 

aprendizagem das crianças. 

Para visualizar com mais clareza a  distribuição das duas categorias, de acordo com as 

escolas, foi elaborada a seguinte tabela: 

 

Tabela 9- Distribuição das categorias nas escolas pesquisadas   

Categorias Escola A                    Escola B  Total  

Comportamento autônomo/heterônomo   63  
 

106  
 

172 

Traços de personalidade positivos/negativos    55   196   261 

Total geral 118 
 

302 
 

433 
Fonte: Elaborada com base nos registros das avaliações das crianças das escolas A e B 

 

Aplicando-se o teste qui-quadrado, com a finalidade de verificar se as categorias 

são distribuídas diferentemente por escolas, observa-se que o valor 2=11,89 é maior do 

que o valor crítico (para o nível de significância de 0,05, o valor crítico para o qui-

quadrado com 1 grau de liberdade é 3,83). Portanto, aceita-se a hipótese de que as 

valorações, segundo as categorias, são dependentes em relação às duas escolas. Desse 

modo, pode-se inferir que a  Escola A tende a valorizar mais os comportamentos 

considerados autônomos/heterônomos e a escola B, tende a valorizar os traços de 
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personalidade das crianças. Na tabela (10), a seguir, estão contidos os resultados 

percentuais:  

 

Tabela 10- Categorias por escola em percentual  (%) 

Categorias Escola A                    Escola B  Total  

Comportamento autônomo/heterônomo   14,5 
 

24,5 
 

39,7 

Traços de personalidade positivos/negativos    12,7  45,3  60,3 

Total geral   27,2 
 

69,8 
 

100 
Fonte: Elaborada com base nos registros das avaliações das crianças das escolas A e B 

 

Do total dos atributos selecionados, 39,7% referem-se aos comportamentos 

autônomos e heterônomos, enquanto 60,3% são das valorações relativas aos traços de 

personalidade. Conforme destacado, proporcionalmente, na escola A, há maior incidência 

de valorações referentes à autonomia/heteronomia em relação aos traços de personalidade. 

Na escola B, de modo inverso, e com uma diferença mais acentuada entre as duas 

categorias, observa-se maior incidência de atributos alocados na categoria referente aos 

traços de personalidade. Para melhor compreender essa constatação, a seguir, são 

analisados os excertos referentes às duas categorias elencadas.  

 

 

3.2.1.2. Análise dos atributos conforme as categorias  

 

Com base nas categorias elencadas, são destacados, respeitando as relações de 

positividade e negatividade, os principais indicadores associados aos respectivos atributos, 

conforme descrição, a seguir:  

1) Comportamentos autônomos e heterônomos  

a) Autonomia versus heteronomia 

b) Interesse versus desinteresse 

2) Traços de personalidade  

a) Sociabilidade versus insociabilidade 

b) Tranquilidade versus braveza 

 

1) Comportamentos autônomos e heterônomos 

a) Autonomia versus heteronomia  
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Em primeiro lugar, os termos, positivos e negativos associados a este indicador, 

podem ser assim apresentados: autônomo, independente, organizado, rápido/dependente, 

sem iniciativa, desorganizado, inseguro, ritmo lento, imaturo.  

Termo amplamente utilizado nas diferentes instâncias sociais, a noção de 

autonomia assume posição de destaque nos assuntos relacionados à educação escolar. 

Entretanto, conforme observado nos documentos oficiais e destacado no capítulo anterior, 

bem como nas avaliações das crianças, ser autônomo significa, para a escola, fazer coisas 

sozinho, sem ajuda, conforme os excertos destacados a seguir:  

 

Tem autonomia e independência para resolver seus problemas sozinha.  

[Ana Clara, 3 anos- escola A– Turma A1 – 2
o
 semestre, 2008] 

 

Tem cuidado com o próprio material e é independente para atender suas 

necessidades básicas como: ir ao banheiro, lavar as mãos, comer, beber 

e escovar os dentes.  

[ João Victor, 3 anos – Escola A – Turma A1- 2
o
 semestre, 2008] 

 

Tem autonomia para tirar a blusa de frio, mas para vestir-se, servir-se 

no lanche e cuidar dos seus pertences precisa de auxílio algumas vezes. 

[ Luiz Fernando, 3 anos - Escola A Turma A2 – 2
o
 semestre, 2008] 

 

Bastante autônoma e independente, colocou sua agenda e mochila nos 

lugares destinados e foi brincar nos cantinhos previamente elaborados 

pelas professoras  

[Natalie, 4 anos  Escola B- Turma B 2 – 1
o
 semestre, 2009] 

 

Foi autônoma em seu dia a dia movimentando-se pelos diferentes 

espaços da Educação infantil, organizando seus pertences, retirando a 

agenda, guardando a mochila, indo de encontro (sic) à professora e 

amigos, no início da manhã.  

[Marcela – 4 anos, Escola B – Turma B2 – 1
o
 semestre 2009] 

 

Além da capacidade de realizar tarefas sozinhas, a noção de autonomia relaciona-se 

com a apropriação da rotina escolar pelas crianças. Observa-se, nos excertos da escola B, 

que os momentos ocorrem com constância: ao chegar à escola, as crianças devem retirar as 

agendas, guardar a mochila no local correto e dirigir-se a um dos cantos, previamente 

estabelecidos.  

Na escola A, aparecem, com maior frequência, as questões de cuidado e higiene 

pessoal, como ir ao banheiro, vestir-se, entre outros. Ocorre, portanto, uma padronização 

não somente das atividades pedagógicas, mas também das necessidades biológicas das 

crianças, como a hora do banheiro, hora de comer e, no caso das creches, inclusive a hora 

do sono.  Nesse sentido, à medida que os organismos das crianças são controlados mediante 
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a padronização dos hábitos de higiene e alimentação – portanto, realizados por meio de 

ações mecânicas imediatas, inconscientes –, retira-se da criança a possibilidade de tomar 

consciência de suas necessidades, promovendo uma homogeneização dos seus hábitos e 

suas condutas. Desse modo, a escola não contribui para a adaptação das crianças a 

procedimentos comuns, antes prioriza, por meio da homogeneização, uma formação 

heterônoma. 

Sem dúvida, as rotinas são importantes e podem contribuir no processo formativo, 

na medida em que aceitam a noção de flexibilidade, contam com a participação das 

crianças, bem como respeitam o tempo necessário para a realização das atividades.  

Contudo, “tanto a existência da rotina como seu conteúdo são apresentados como 

naturais e indiscutíveis. O uso constante de rotinas acabou por torná-las um esquema 

padronizado de organização [...]” (BARBOSA, 2006, p.182). Do estudo realizado sobre as 

rotinas na educação infantil, Barbosa (idem, p. 186) afirma que “com sua tendência à 

homogeneização, a rotina não tem respeitado a riqueza da diversidade, da coexistência de 

diversos modos de ser e de agir”.  

Essa organização padronizada do tempo é um dos aspectos que contribuem para o 

impedimento da experiência na sociedade contemporânea. No texto Tempo Livre, Adorno 

(1995) mostra que, na sociedade administrada, o tempo livre é tempo administrado, apenas 

um momento para se refazer para o trabalho. Em outras palavras, a noção de ócio, que 

permitia aos indivíduos usufruir seu tempo com liberdade, foi substituída pelo controle do 

tempo pelo trabalho produtivo. Como consequência, não há espaço para a fantasia, e o 

tédio e a melancolia expressam a impotência dos indivíduos adaptados a essa realidade. 

(ADORNO, 1995). 

Nesse sentido, em relação ao conteúdo das avaliações analisadas, são consideradas 

“autônomas” as crianças que compreendem e realizam as atividades da rotina sem precisar 

de orientações e o fazem de acordo com o tempo determinado. Caso contrário, são vistas 

como dependentes, sem iniciativa, com ritmo lento, entre outros, conforme o exemplo a 

seguir:  

 

É uma criança que apresenta um ritmo muito lento de participação com 

relação as outras crianças do grupo. Para calçar e vestir roupas(sic), é 

extremamente dependente do adulto. 

[Ângelo – 3 anos – escola A – turma A1-1
o
 semestre, 2008] 
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O julgamento sobre a falta de autonomia das crianças também se relaciona com a 

noção de interesse ou, ao contrário, da distração:  

 

Precisa sempre ser lembrado, passo a passo, de organizar seus pertences 

como, por exemplo: retirar sua agenda da mochila, pois se distrai com 

muita facilidade e acaba deixando seus afazeres pela metade  

[ Julius – 4 anos – Escola B – Turma B2-1
O
 semestre- 2009] 

 

O que transparece nesse excerto é a relação da distração com a não realização de 

alguma proposta, conforme o esperado, o que também é avaliado como desinteresse. Desse 

modo, o seu contrário, o interesse, também é um atributo valorizado que se relaciona com 

o modo de agir autônomo, como é destacado em seguida.  

 

b) Interesse versus desinteresse 

Observa-se, com base no conteúdo das avaliações, que interesse é um atributo 

associado aos seguintes termos: curioso, participativo, interessado, empolgado, observador, 

concentrado, atento, esperto, inteligente, perspicaz e dinâmico. O desinteresse é 

relacionado a: distraído, disperso, desatento, não coopera, não cumpre combinados, 

impaciente, agitado, inquieto, ansioso.  

Conforme o conteúdo das avaliações, a noção de interesse é tratada como algo 

natural atribuído as crianças, conforme o exemplo a seguir:  

 

Quando contamos histórias, é interessado e mostra-se atento em escutá-

las. Faz comentários e perguntas mostrando-se bem curioso. Sugere 

algumas histórias a serem lidas e quando se dirige aos livros da classe, 

acompanha as figuras, lendo-o a seu modo.  

[ Julius – 4 anos – Escola B – Turma B2, 2º semestre, 2009] 

 

Observe-se que o trecho acima não menciona possíveis mediações da professora 

durante as atividades, antes ressalta a ideia de que a atenção e a curiosidade são naturais 

em algumas crianças. 

De com acordo com Sass e Torezin, (2011), em artigo que trata sobre as noções de 

interesse difundidas no Brasil, sobretudo as que foram desenvolvidas por autores de 

referência na educação – Johan Friedrich Herbart, John Dewey, Edoaurd Claparède, 

Edward Lee Thorndike e Albert Gates e Ovide Decroly – ponderam que interesse não é 
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atributo natural do aluno, do mesmo modo que a falta de interesse não pode explicar, ou 

justificar, as situações de fracasso escolar:  

 

Nos dias atuais, o interesse dos alunos pelas atividades escolares é um tema 

recorrente nas discussões dos professores em reuniões pedagógicas ou mesmo 

em conversas informais dentro ou fora da escola. Uma das maiores e reiteradas 

queixas dos professores é em relação à falta de interesse dos alunos pelas aulas, 

pelas tarefas, enfim, pelas atividades escolares, o que aparece como uma 

justificativa para a falta de atenção, para a dispersão, para as ausências e para o 

baixo rendimento escolar. Outra constatação é que, apesar de ser um tema que 

preocupou e continua a preocupar intelectuais em suas pesquisas, educadores e 

os professores em suas práticas cotidianas, uma busca realizada, no ano de 2005, 

nos sítios da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), nas bibliotecas da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de 

SãoPaulo), da USP (Universidade de São Paulo) e da UNICAMP (Universidade 

de Campinas) e no CD Room da ANPED (Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa e Educação), foram encontradas, na produção acadêmica 

recente, pouquíssimas pesquisas sobre interesse e educação, além do que não 

foram encontradas teses e dissertações que tivessem como objeto de estudo o 

conceito de interesse sob uma perspectiva histórica. Essa constatação não deixa 

de ser paradoxal, pois a pouca produção não corresponde ao uso do termo 

interesse/desinteresse como fator explicativo do fracasso escolar, assim como 

não são poucos os professores que atribuem o baixo rendimento do aluno à falta 

de interesse. (SASS e LIBA, 2011, p. 36) 

  

Apesar de longa, a citação é necessária, pois permite a reflexão de alguns pontos 

importantes. Em primeiro lugar, é comum a recorrência de alguns termos na educação 

escolar atual. Além da noção de interesse tratada pelos autores, acrescente-se autonomia, 

criticidade, entre outros. Como exemplo, é comum encontrar, nas propostas pedagógicas, 

frases como “Nossa missão é formar cidadãos críticos a autônomos”.  

Do mesmo modo que os autores procederam com a análise do movimento histórico 

do conceito, outras noções também carecem de pesquisas semelhantes, o que propiciaria 

reflexões sobre a naturalização de seus usos nas escolas e, ao que parece, pela comunidade 

científica – conforme apontado neste estudo, fenômeno semelhante também ocorre com o 

tema da presente pesquisa.   

Outro aspecto recorrente nas avaliações é a participação, também associada às 

noções de interesse, atenção, curiosidade, entre outros citados:  

 

Criança participativa, concentrada nas atividades proposta (sic), ótimo 

nível de desenvolvimento.  

[Luiz Fernando – 3 anos – escola A – turma – A2-2º semestre-2008]  

 



 

97 

 

De acordo com as transcrições seguintes, a desatenção/dispersão é a justificativa 

para a dificuldade de participação, ou desinteresse:  

 

Durante esse período, participou das atividades, mas com dificuldades, 

pois é desatento, privilegia a brincadeira e a bagunça, o que dificulta o 

seu aprendizado  

[Bruno - 4 anos- Escola A -  turma A1 – 1º semestre – 2009] 

 

Mostra-se um pouco disperso, e conta com a nossa ajuda para se 

envolver mais nas propostas.  

[David – 4 anos- escola B – turma –B2 – 1º semestre- 2009] 

 

Um primeiro aspecto a ser destacado, com base nos excertos transcritos das duas 

escolas, consiste na diferença da linguagem utilizada pelas professoras, o que foi 

observado também nas outras turmas – portanto, são característicos das escolas, e não 

somente das professoras.  

Embora, de modo geral, os trechos contenham informações semelhantes, observa-

se que, na escola B, quando há apontamentos sobre os comportamentos desvalorizados, 

utiliza-se o mostra-se, um recurso de linguagem para não afirmar que essa ou aquela 

criança é desse ou daquele modo, o que transmite a ideia de um conceito fechado sobre as 

crianças, conforme ocorre nas avaliações da escola A. Contudo, as avaliações das duas 

escolas, reservadas algumas distinções sobre a linguagem, apresentam constatações sobre 

as crianças sem circunscrevê-las às situações, ou à relação com os conteúdos trabalhados.  

Outro aspecto passível de destaque é a ausência da descrição das mediações realizadas 

pelos professores. Ao relatar uma determinada situação, é enfatizada a habilidade ou 

inabilidade da criança. Entretanto, não é possível compreender o papel do professor nas 

situações, suas intervenções ou reflexões sobre a criança.  

Em segundo lugar, considerando-se o conteúdo das avaliações, a noção de 

autonomia está vinculada à ideia de conseguir fazer coisas sozinho, o que se distancia da 

noção de autonomia, conforme entendimento com base na referência teórica adotada – a 

autonomia da consciência. Uma vez que promove situações mecânicas, a escola retira da 

criança a oportunidade de viver experiências que, sem dúvida, incluem treinos para 

desenvolver determinadas habilidades, mas que, prioritariamente, permitam pensar e 

regular-se a partir da reflexão consciente.  

 

2) Comportamentos das crianças associados a traços de personalidade 
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Considera-se, neste estudo, que à educação infantil estão associados aspectos 

sociais, cognitivos e do desenvolvimento afetivo e emocional. Portanto, a análise proposta 

está concentrada no julgamento realizado pelas professoras sobre as características 

pessoais das crianças, relacionadas, de modo geral, à afetividade e traços de personalidade.  

Em artigo no qual discorre sobre o modo pelo qual os professores se manifestam 

sobre os alunos, Marin (2006, p. 297), ao analisar as manifestações sobre as condutas dos 

alunos relacionadas a boas maneiras, afirma que,  

 

está subjacente a tais manifestações a concepção relativa ao que é parte da 

cultura, do que se considera civilizado, componente cultural sobretudo da 

burguesia, ou seja “ as boas maneiras” compõem a ajuda dada pelas famílias as 

processo de socialização primária das crianças e nem sempre do mesmo modo 

nas famílias das camadas mais pobres, tanto no que se refere ao capital 

econômico quanto ao capital cultural.  

 

Nesse sentido, conforme já mencionado neste estudo, respondem adequadamente aos 

padrões escolares as crianças que, em sua socialização primária, adquiriu condutas e 

comportamentos que se aproximam das exigências escolares. Desse modo, de acordo com 

Lahire (2004), não é possível analisar o comportamento das crianças, dissociado das 

relações sociais. Segundo o autor, 

 

se por um lado, temos tendência a reificar os comportamentos das crianças em 

traços de caráter ou de personalidade, a sociologia deve lembrar, por outro, que 

esses traços não aparecem em um vazio de relações sociais: são, sim, produto de 

uma socialização passada, e também da forma de relações sociais através das 

quais estes traços se atualizam, são mobilizados (LAHIRE, 2004, p. 18).  

 

Os julgamentos dos professores sobre os alunos referem-se a comportamentos 

reais, contudo, trata-se de um julgamento a partir de categorias escolares. Assim sendo, 

“constroem perfis que acabam por demonstrar harmonias ou contradições entre 

comportamentos e qualidades morais, por um lado, e resultados escolares e qualidades 

intelectuais, por outro” (idem, p. 55).  

Os dois estudos citados, embora não tratem da educação infantil, mostram a estreita 

relação entre o julgamento dos professores sobre os alunos e o fracasso escolar. Na 

educação infantil, os aspectos comportamentais são privilegiados, visto que evidenciam a 

adaptação ou inadaptação das crianças aos padrões escolares.  
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É evidente que os comportamentos valorizados pela escola não são neutros, na 

medida em que são comportamentos aceitos socialmente. Por sua vez, refuta os que não 

são vistos com bons olhos, que não se direcionam para a integração, para os ditames da 

sociedade. Portanto, ao pretender adaptar os indivíduos às demandas da sociedade, a escola 

contribui para fortalecer o processo de dominação exercido sobre os sujeitos. 

Por ser uma instituição fundamental da sociedade que visa à padronização do 

indivíduo e à adaptação, a escola reproduz normas pré-estabelecidas pela sociedade 

capitalista. Por privilegiar modelos cognitivos e padrões de comportamento valorizados 

previamente à presença dos alunos na escola, não são valorizados os comportamentos das 

crianças que, por motivos diversos, não se adaptam às exigências escolares. Portanto, 

mesmo com atributos tão diferentes, o que a escola parece buscar é a homogeneização das 

condutas, contribuindo para a manutenção da sociedade vigente.  

 

a) Sociabilidade versus Insociabilidade 

 

A sociabilidade é um aspecto recorrente nas avaliações, expresso por meio dos 

seguintes atributos: sociável, comunicativo, desinibido, falante, solto, espontâneo, 

simpático, cuidadoso, colaborador, solidário, solícito, receptivo, prestativo e amigável. A 

insociabilidade, por sua vez, é definida por tímido, inibido, reservado, retraído, fechado, 

contido, insistente, desrespeitoso, desafiador.  

Vale, primeiro, registrar que as avaliações expressam, de modo positivo, os 

aspectos relacionados à capacidade de fazer amigos: 

 

Demonstrou estar mais sociável e aberta a buscar novos 

relacionamentos, ampliando a percepção pelo outro, embora, muitas 

vezes, tenha preferido brincar sozinha.  

[Lara – 5 anos - escola B – turma B1- 1
o
 semestre-2010] 

 

É um menino inteligente, carismático, curioso, alegre, comunicativo e 

que faz amizades com facilidade. Durante esse período, participou com 

entusiasmo de todas as atividades, sendo muito atencioso e criativo. 

 [Diego – 5 anos – escola A – turma A1- 1
o 
semestre – 2010] 

 

É bastante comunicativo, conversando e fazendo perguntas a todos que 

estão ao seu lado. Gosta de fazer brincadeiras, dando boas gargalhadas 

nesses momentos.  

[Julius – 3 anos – escola B – turma B1-2
o 
semestre -2008] 
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É uma criança esperta, alegre, espontânea e se expressa muito bem 

oralmente.  

[Lawany 4 anos – escola A- turma A2 – 2º semestre – 2009] 

 

De forma geral, os excertos acima expressam um padrão ideal de criança, 

simpática, solta e que colabora com todos. Entretanto, não descrevem as interações com 

seus pares ou professoras, ou possíveis situações que permitiram às crianças experiências 

que mobilizassem ações solidárias, por exemplo.  

Observa-se, nas avaliações, que a espontaneidade é um aspecto avaliado 

positivamente, mas dentro dos limites do que é esperado como espontâneo. Nesse caso, 

não é possível ser espontâneo, mas agir de acordo com uma “espontaneidade consentida”. 

Como foi bem evidenciado por Herbert Marcuse (2006), no texto Sobre o caráter 

afirmativo da cultura, os ideias iluministas de liberdade, felicidade, igualdade, beleza, 

entre outros, possuem, na sociedade burguesa, um caráter ideológico. Em outras palavras, a 

cultura afirmativa possui, como uma de suas principais exigências, a felicidade; no entanto, 

“a exigência de felicidade contém um tom perigoso em uma ordem que resulta em 

opressão, carência e sacrifício da maioria” (MARCUSE, 2006, p.100).  

As necessidades do indivíduo, as injustiças e contradições sociais são ocultadas por 

bens culturais que enfatizam a felicidade, o belo e o justo como universais, mesmo que não 

se confirmem na realidade, onde o que reina são as aparências e a possibilidade, nos 

termos usados pelo autor, de uma alegria organizada. “Este é o milagre propriamente dito 

da cultura afirmativa. Os homens podem se sentir felizes quando efetivamente não o são”. 

(MARCUSE, 2006, p 120). 

É observável que a escola continua enfatizando os padrões valorizados pela 

sociedade e disseminados pela indústria cultural, desqualificando, assim, os 

comportamentos que se distanciam do ideal ou da “espontaneidade consentida” por ela 

própria. Suas condutas e emoções não são reguladas, em conformidade com as 

expectativas que circunscrevem um comportamento considerado socializado, conforme os 

excertos a seguir:  

 

É insistente em suas opiniões, deixando muitas vezes de participar de 

brincadeiras por ser contrariado.  

[David – 5 anos – escola B – turma B1- 1
O
 semestre- 2010] 

 

É uma aluna tímida, mas tem um bom relacionamento com as crianças.  

[Larissa – 5 anos – escola A – turma A2- 1
o 
semestre-2010] 
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Gabriela mostra-se muito tímida e, quando solicitada a emitir sua 

opinião sobre algum tema, fala baixo e, muitas vezes, diz: “Eu não sei” 

ou “Eu não lembro”. 

[Gabriela – 4 anos - escola B- turma B1- 1
o 
semestre – 2009] 

 

Demonstrou estar mais sociável e aberta às novas amizades, 

compartilhando suas brincadeiras e conversando de forma espontânea, 

enfrentando sua aparente inibição. 

[Gabriela – 4 anos escola B – turma B1 – 2
o 
semestre – 2009] 

 

Compreendida como uma instituição mediadora entre os indivíduos, a cultura e a 

sociedade, a escola de Educação Infantil, potencialmente, poderia propiciar uma ruptura 

com o ideal de criança almejada pela sociedade, baseada na dominação e nas aparências 

enaltecidas pela cultura afirmativa – em que princípios e virtudes fossem o pano de fundo 

para expressões subjetivas compartilhadas em grupo, como a amizade e a cooperação, 

essenciais para combater e frieza e a barbárie. Contudo, o véu do princípio do desempenho 

reduz temas universais, primordiais no processo formativo, a qualificações inócuas.   

 

b )Tranquilidade versus braveza 

 

Outro aspecto valorizado nas avaliações diz respeito aos atributos que expressam a 

tranquilidade e a capacidade de autocontrole das crianças: tranquilo, afetivo, meigo, doce, 

gracioso, delicado, sorridente atencioso, leve, amoroso, alegre, calmo, controlado, 

confiante, determinado, dinâmico, cuidadoso. No limite, pode-se afirmar que o conjunto de 

atributos elencados neste grupo relaciona-se com a conformidade da personalidade da 

criança aos padrões escolares. Nesse sentido, são desvalorizados os seguintes atributos: 

personalidade forte, irritado, agressivo, instável, descontrolado, sensível, receoso, bravo, 

manhoso, dengoso, mal humorado, sério, voluntarioso e emburrado. Desse modo, as que 

transgridem a ordem estabelecida são consideradas descontroladas, voluntariosas e dotadas 

de uma “personalidade forte”.  

A esse respeito, vale registrar a ponderação de Adorno quando afirma que “Se 

houvesse uma história filosófica das palavras, a expressão personalidade e sua mutação 

semântica não seriam tema indigno de estudo” (ADORNO, 1995, p.63). O autor recorre a 

Kant, quem, no apogeu da expressão personalidade a definiu como  

 

a liberdade e a independência do mecanismo de toda a natureza, considerada, 

essa liberdade, apesar de tudo, ao mesmo tempo como uma faculdade  de um ser 
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que está submetido a leis puras práticas correlatas, isto é, facultadas pela sua 

própria razão; por conseguinte, a pessoa, como pertencente ao mundo sensível, 

está sujeita à sua própria personalidade , ao mesmo tempo que pertence ao 

mundo inteligível. Não é, portanto, de admirar que o homem, como pertencente a 

ambos os mundos, tenha que considerar o seu próprio ser em relação a sua 

segunda e mais elevada determinação “(KANT apud ADORNO, 1995, p. 63). 

 

Conforme compreendia Kant, o fim elevado do indivíduo consiste na própria 

sociedade, portanto, a noção de personalidade designa o universal, a liberdade ética; não 

compreende, desse modo, indivíduos particulares, mas o princípio de humanidade. 

Entretanto, com o crescente individualismo burguês, ao invés de se ter uma personalidade, 

de acordo com a noção subjacente à teoria de Kant, se é uma. “[...] Em lugar do caráter 

inteligível, da melhor possibilidade de cada homem, põe-se o caráter empírico, o homem 

como está cunhado, tornando-se um fetiche.”(ADORNO, 1995, p. 64). Nesse sentido, em 

vez de ser um princípio ético, a personalidade passa a ser denominação para grandes 

celebridades, pessoas influentes, dotadas de poder e visibilidade.  

Como consequência, nas palavras de Adorno (1995, p. 64), “com o crescente 

individualismo burguês, aquele conceito Kantiano de personalidade foi rebaixado e 

atribuído a pessoas singulares que se definem, segundo seu próprio critério, mais pelo seu 

preço de que pela dignidade”. Em decorrência, com o apoio da Sociologia e da Psicologia, 

a personalidade recebe gradações, tais como “forte” e “fraca” e é reduzida a traços 

pessoais.  

Com base no conteúdo das avaliações, a escola parece resignar-se às exigências da 

sociedade e atribui rótulos às crianças, o que pode gerar consequências determinantes em 

sua formação, à medida que empobrecem suas experiências, uma vez que são elas 

mediadas a partir dos rótulos e estigmas que lhes são atribuídos, conformando-se a eles.  

 Nos excertos a seguir, a escola espera que as crianças sejam calmas, meigas, mas, 

ao mesmo tempo, determinadas. Em consonância com o protótipo do indivíduo burguês, 

não podem demonstrar fraqueza ou instabilidades de humor. Do mesmo modo, conforme 

descrito no item subsequente, timidez e inibição também são atributos desvalorizados.  

 

É uma criança calma e que tenta resolver tudo conversando.  

[ João Victor, 4 anos – Escola A- Turma A1, 1º semestre – 2009] 

 

Mostrou-se determinado fazendo valer suas vontades. Procura organizar 

e resolver suas questões com os colegas, pouco requisitando nossa ajuda 

para tal. 

[ Rafael, 4 anos –Escola B-  turma B2 -2º semestre – 2009] 
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Nas vezes em que ocorreu alguma coisa que não lhe agradou, ficou 

chateado, mostrando-se sensível, mais manhoso, transparecendo tristeza 

no semblante.  

[Martim, 3 anos – Escola B – turma B1-2º semestre – 2008] 

 

... cresceu bastante durante esse período. Mostrou-se afetiva com as 

amigas e envolvida com as propostas e atividades.  

[Gabriela, 4 anos – Escola B- turma B1- 2º semestre – 2009] 

 

Mostra-se carinhosa e meiga, mas também voluntariosa.  
[Thais, 5 anos – Escola B – turma B2 – 1º semestre-2010] 

 

Mostra-se disposta a escutar e resolver seus conflitos conversando e se 

desculpando quando há necessidade, pois se preocupa ao ver o amigo 

chateado demonstrando ser afetiva e carinhosa. 

[Marcela – 4 anos – Escola B – turma B1-1º semestre – 2009] 

 

Conforme os exemplos arrolados, valoriza-se a capacidade de escutar, observar a 

situação e até se desculpar, se necessário, o que mostra a valorização do autocontrole 

perante situações de divergência de opiniões ou disputas. A ideia de autocontrole 

relaciona-se com a necessidade de auto conservação, visto que, sucumbido ao processo da 

lógica da tecnologia, o indivíduo, de um lado, deve tornar-se eficiente, astuto para o 

trabalho, preservadas as relações de poder das classes sociais de origem e, de outro, torna-

se refratário ao contato com o outro, por desconfiança, para se auto proteger. Isso faz com 

que as pessoas, de acordo com as palavras de Walter Benjamim, ao andar na rua, fiquem 

sempre à direita para não dar de frente com o outro. Desse modo, resta ao indivíduo a 

adaptação de suas condutas à realidade existente.  

A predominante atribuição individualista ao comportamento das crianças está em 

conformidade com a inexistência da correlação entre a experiência do indivíduo e os 

processos sociais em que ela se realiza. Nesse sentido, cabe destacar a influência da 

Psicologia e suas implicações na educação escolar, principalmente a partir do início do 

século XX, à medida que a primeira se desenvolve, sobremaneira como uma disciplina 

aplicada à educação e se constitui em um importante meio, tanto para o desenvolvimento 

de pesquisas em educação com base em uma Psicologia escolar, como para definir as 

práticas pedagógicas e a organização escolar. Essa influência da Psicologia sobre a 

pedagogia contribui para a responsabilização da criança pelo êxito, ou fracasso, no 

processo de aprendizagem, tomando como base suas aptidões ou habilidades individuais. 

Mas não faz só isso. De acordo com Sass (1992),  
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as influências da Psicologia obre a Pedagogia são estabelecidas historicamente, 

em diferentes níveis que abrangem  a) os pressupostos do desenvolvimento, da 

aprendizagem e da personalidade humana, a partir do que se assentam a 

organização e as metodologias de ensino e, em consonância com esses 

pressupostos, b) a elaboração de procedimentos técnicos para a seleção dos 

alunos que devem ingressar no sistema escolar, os critérios para agrupá-los em 

“classes adequadas” aos seus níveis de desenvolvimento e o fornecimento dos 

referenciais para a avaliação do desenvolvimento intelectual e da aprendizagem 

do aluno. (SASS, 1992, p. 214). 

 

Trata-se, portanto, de uma influência decisiva – assim como não deve ser 

desconsiderada, devido à importância de suas contribuições, também não pode ser 

naturalizada, ou seja, em sua apropriação, deve conter a crítica sobre suas possibilidades 

ou limites, e não a aplicação mecânica de modelos psicológicos. Talvez, essa predileção 

por modelos prontos naturalizados e aplicáveis explique a importância central da 

Psicologia genética de Jean Piaget nos assuntos escolares, em detrimento de outras 

importantes referências, advindas da Psicologia social, de base materialista, como 

Vygotsky, Wallon, Luria, entre outros, e da Psicanálise. 

A respeito da Psicanálise, vale mencionar a experiência do jardim infantil de 

Moscovo, realizada por Vera Schmidt, cuja base metodológica são os conhecimentos 

psicanalíticos, com vistas a oferecer às crianças uma educação comunitária e 

antiautoritária. (SCHMIDT e REICH, 1975).  

Os exemplos citados consistem em proposições educativas que apontam não 

somente para uma educação crítica e consciente, mas para uma crítica da sociedade 

existente. São perspectivas que compreendem a importância central da educação na 

primeira infância como fundamental para o processo formação de indivíduos livres e, 

portanto, de uma sociedade não repressiva. Contudo, apesar de a sociedade moderna 

apresentar condições favoráveis, seja pela produção do conhecimento, seja pelo 

desenvolvimento tecnológico, tanto para a sobrevivência, quanto para a formação dos 

indivíduos em instituições racionais, constata-se, do que foi depreendido das avaliações 

escolares, que a escola parece operar com mecanismos de controle além do esperado no 

processo de socialização, ou, nas palavras de Marcuse, com mais repressão – e, mais uma 

vez, a racionalidade presente reforça a irracionalidade do sistema.   

A reflexão de Marcuse (2010) sobre a teoria de Freud – segundo a qual o 

desenvolvimento da civilização depende da repressão ao princípio do prazer, sob o qual a 

criança pequena age para a obtenção exclusiva de prazer, portanto, deve ser 

progressivamente substituído pelo princípio da realidade, sob o qual os indivíduos passam 
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a regular suas ações, conforme as condições do mundo exterior –, consiste no 

reconhecimento de que, historicamente, as restrições requeridas pela dominação social 

extrapolaram a repressão necessária para o processo civilizatório. Portanto, não basta 

apenas a repressão, e sim mais repressão. Nesse sentido, o principio da realidade, pelas 

contingências históricas, se torna princípio do desempenho.   

Dessa maneira, dos aspectos observados nas avaliações, a noção de autonomia 

consiste na capacidade de as crianças realizarem as coisas sem ajuda, isto é, a pretensa 

autonomia resulta da eliminação do outro, justamente no momento em que o processo de 

socialização é de fundamental importância. Sob as exigências dos padrões escolares, são 

cobrados comportamentos, posturas e condutas dissociados da experiência que a escola 

pode propiciar. Como exemplo, vale mencionar que ser interessado ou curioso depende da 

relação entre sujeito e objeto que, por sua vez, depende, em grande parte, das experiências 

organizadas pela própria escola. Portanto, só faz sentido analisar os traços de 

personalidade das crianças se, na mesma medida, eles forem situados nas relações sociais 

por meio das quais se manifestam.  

O estabelecimento de condições externas favoráveis – em um ambiente em que se 

preze não somente a adaptação, mas as condições necessárias para o processo de tomada 

de consciência de si e do outro, em detrimento do julgamento apenas subjetivo a respeito 

das manifestações das crianças e de abstrações a seu respeito –, potencialmente, podem 

contribuir para o processo de formação das crianças. Contudo, a tendência do indivíduo ao 

isolamento, em uma sociedade cujas bases estão assentadas na lógica da dominação e do 

lucro, reflete-se na escola que, por meio de ações que visam à subordinação constante das 

crianças às exigências de um ideal de criança, reprime a criação, a espontaneidade e, 

portanto, parece contribuir para a manutenção do existente – e não para a sua superação, 

em decorrência do que prevalece uma formação que não visa à autonomia, mas, 

basicamente, a heteronomia.  

 

 

3.2.2. Análise dos aspectos sobre a leitura e escrita  

 

De acordo com Marcuse (1979, p. 28), “quanto mais racional, produtiva, técnica e 

total se torna a administração repressiva da sociedade, tanto mais inimagináveis se tornam 

os modos e os meios pelos quais os indivíduos administrados poderão romper sua servidão 
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e conquistar sua própria libertação. Sob o domínio tecnológico, a lógica prevalecente é a 

da operacionalidade e, nesse universo operacional, a linguagem assume seu caráter 

funcional, uma vez que é esvaziada de seu significado, culminando no seu 

empobrecimento. Em nome da comunicação, a linguagem é esvaziada de seu conteúdo e 

“se torna um clichê, e como tal, governa a palavra ou a escrita; assim, a comunicação evita 

o desenvolvimento genuíno do significado” (idem, p. 95).  

Em uma sociedade baseada na dominação, a locução funcional torna-se um 

importante vetor da dominação a da subordinação. Sob a primazia da comunicação 

imediata, obstrui-se a possibilidade de realização de experiências que, conforme disse 

Adorno, permitam a formação da consciência emancipada. Tampouco é possível uma 

experiência, conforme preconizada por Benjamim, que se realiza na relação com a história, 

pois “a linguagem funcional é radicalmente anti-histórica: a racionalidade operacional tem 

pouco lugar e pouco uso para a razão histórica (MARCUSE, 1979, p. 103-4).  

Concomitante à crítica da subordinação da linguagem à lógica da dominação, há o 

entendimento de que, mesmo reconhecidos os seus limites para o processo de formação, a 

linguagem ainda é fundamental para o processo de individuação e deve ser reconhecida 

como um meio possível para a reflexão e tomada de consciência.  

De outro lado, sob a perspectiva da Psicologia genética, a Psicologia promove a 

instrumentalização da escrita por meio da redução do objeto do conhecimento a categorias 

hierarquizadas e fragmentadas, em que a prioridade do controle sobre a avaliação se impõe 

à possibilidade de experiência com a linguagem. Daí depreende-se a cisão entre 

desenvolvimento cognitivo e uma formação dos sujeitos, cuja finalidade seja a de 

promover a autorreflexão e a apropriação dos elementos da cultura. Desse modo, da 

possibilidade de uma experiência formativa mediada pela linguagem, observa-se, por meio 

da análise das avaliações, uma relação instrumental com o conhecimento, porque limitado 

a medidas de desempenho.  

Cabe o esclarecimento de que, evidentemente, não seria possível analisar, por meio 

das avaliações, sequer pela observação direta das crianças, a realização de experiências, 

pois cada indivíduo se apropria ao seu modo do objeto. Entretanto, os esforços aqui 

empreendidos direcionam-se para o reconhecimento de possiblidades de experiências  

oferecidas pela escola, bem como para a reflexão sobre sua obstrução.  
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Tomando como base a linguagem, a escola pode oferecer experiências lúdicas, por 

meio da leitura e escrita e arte, desde que privilegie a liberdade de experimentar e o contato 

espontâneo com atividades que tenham um fim em si mesma, visto que o lúdico  

 

é a independência da atividade em relação aos fins externos, pois não 

remete a um objeto produzido nem a uma obra de arte – é um fim em si 

mesmo, que se inicia e termina com o jogo . Permite a imaginação ou a 

realização de abstrações, a partir daquilo que se encontra estabelecido. 

(VIEIRA, 2013, p. 72) 
   

Nesse sentido, repondo as ideias apresentadas no capítulo I: quanto mais rica é a 

experiência da criança com a linguagem, mais rica é a sua imaginação e, 

consequentemente, a apropriação dos elementos da cultura. Destacando, especificamente, 

as informações contidas nas avalições sobre a leitura e escrita, se verá, a seguir, que a 

noção de espontâneo está relacionada, conforme entendimento da escola, à produção 

escrita das crianças, sem a interferência da professora. Esta é mais uma noção merecedora 

de estudos, porque amplamente utilizada nas escolas sem a devida reflexão de seu 

significado, tampouco das implicações de sua ausência no processo de formação dos 

indivíduos. Para retomar uma expressão anteriormente mencionada, no limite, pode-se 

dizer que às crianças são oferecidas possibilidades de uma espontaneidade consentida.  

 

 

3.2.2.1. Escrita espontânea ou hipótese de escrita… Acerca do controle e do 

empobrecimento da experiência com a linguagem.  

 

De acordo com os dados coletados, um aspecto convergente, nas duas escolas, é a 

realização da escrita espontânea, tal como chamado na escola A, e a hipótese de escrita, 

na escola B. Tais propostas consistem na realização de sondagens de escrita em que as 

crianças devem escrever algumas palavras – seja com base em ilustrações, ou ditadas pela 

professora –, cujo objetivo é avaliar em qual fase da escrita a criança se encontra. 

Menciona-se a influência decisiva para a avaliação escolar na Educação Infantil, o livro de 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, publicado em português com o título A Psicogênese da 

Língua Escrita (2008), que documenta uma pesquisa experimental, realizada pelas autoras, 

em Buenos Aires, na década de 1970, cujo objetivo era o de explicar os processos, 

mediante os quais a criança aprende a ler e escrever, ou conforme anunciado pelas autoras:  
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nosso objetivo é o de apresentar a interpretação do processo do ponto de vista do 

sujeito que aprende, tendo, tal interpretação, seu embasamento nos dados obtidos 

no decorrer de dois anos de trabalho experimental com crianças entre quatro e 

seis anos.  Tampouco faremos uma análise profunda da situação educacional na 

América Latina. Entretanto, o jogo de influências dos fatores metodológicos e 

sociais está presente ao longo de todo o desenvolvimento do livro. (FERREIRO 

e TEBEROSKY, 1999, p.17). 

 

De fato, ao longo da leitura das páginas do livro, ficam deflagradas as profundas 

desigualdades sociais e seu impacto na aprendizagem das crianças. Além disso, representa 

um modelo primoroso de relatório de pesquisa. Contudo, houve, no Brasil, uma 

apropriação reducionista dos dados da pesquisa, resultando em uma transferência mecânica 

do método a sua aplicação na escola. O que se observa, nas duas escolas pesquisadas, é que 

as hipóteses de escrita
51

 são tomadas como objetivos a serem alcançados e superados, ou 

seja, não é avaliado o processo da aprendizagem da criança, mas sua produção, com o 

intuito de enquadrá-la em uma fase específica. Portanto, um importante meio para a 

compreensão e reflexão sobre o desenvolvimento da criança torna-se o fim no que se refere 

ao processo de aprendizagem.  

Para fins de organização e análise do conteúdo das avaliações das escolas A e B, 

cabe o esclarecimento de que, na escola B, foram destacados excertos das avaliações e, na 

escola A, as informações retiradas dos relatórios descritivos e também as próprias 

atividades diagnósticas das crianças.  

 

Avaliação da leitura e escrita: Escola A  

 
Conforme anteriormente apresentado, na escola A, são realizadas atividades 

diagnósticas que se repetem, ao longo dos anos, conforme a sequência de figuras, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

                                                        
51

 Para as autoras, o processo de aquisição de escrita passa pelas fases que se sucedem: pré- silábica, silábica,  

silábica alfabética e alfabética.  
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Figura 4- Avaliações diagnósticas -leitura e escrita- [Diego, 5 anos Escola A, turma A1 – 2010] 

 
 

Figura 5 - Avaliações diagnósticas -leitura e escrita- [Diego, 4 anos, Escola A, turma A1 - 2009.] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Avaliações diagnósticas -leitura e escrita [Diego, 3 anos, Escola A, turma A1 – 2008] 
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Acerca das avaliações realizadas – tomando Diego como exemplo – aos 3, 4 a 5 

anos, são considerados alguns detalhes. De acordo com a figura 4, a sequência de 

atividades diagnósticas realizadas pelas crianças de cinco anos apresentam os seguintes 

objetivos: avaliar a escrita do nome e a escrita espontânea de algumas palavras, com base 

em figuras que representam as seguintes datas comemorativas: páscoa, festa junina e natal. 

Aos quatros anos, conforme a figura 5, também se avalia a escrita do nome, além da escrita 

espontânea de uma palavra relacionada à páscoa. Por fim, aos cinco anos, a escrita do 

nome, o reconhecimento das vogais e escrita espontânea, ambos com base em figuras que 

representam o natal.  

Com base nas atividades diagnósticas, as professoras registraram, no relatório 

descritivo, o aproveitamento escolar das crianças em relação à leitura e escrita:  

 

Na sala de aula realiza todas as atividades propostas com pequenas 

dificuldades. Já consegue traçar algumas letras do próprio nome e 

algumas vogais com pequenas dificuldades.  

[Érica, 4 anos- escola A – turma A 2-1º semestre-2009] 

 

Realiza as atividades propostas com interesse, tenta escrever seu nome e 

é interessada em aprender letras e números, é muito inteligente e tem 

muito potencial a ser desenvolvido.  

[Larissa, 4 anos- escola A – turma A2 - 1º semestre-2009] 

 

Reconhece o seu nome, as letras A  e  E. 

[Lawany, 3 anos – escola A – turma A2- 2ºsemestre – 2008] 

 

Nas atividades de escrita, tem autonomia na escrita do nome, reconhece 

as vogais, utiliza letras para escrever outros nomes.  

[Diego, 4 anos – escola A- turma A1 – 2º semestre]  

 

Copia o nome com apoio e orientação. Na escrita espontânea aparecem 

letras aleatórias. 

[Ana Karine, 3 anos -  escola A – turma A1-2º semestre] 

 

Além dos conteúdos apresentados, em alguns poucos relatórios, aparecem 

informações sobre a leitura, audição de histórias e oralidade, conforme os trechos a seguir:  

 

Realiza as atividades sugeridas com interesse, gosta de ler livrinhos, 

ouvir historinhas, na roda de conversa ainda é muito tímida para expor 

suas ideias. 

[Sheron – 4 anos - escola A – turma A2 – 2ºsemestre-2009] 

 

...tenta escrever seu nome com modelo, reconhece as vogais e outras 

letras, gosta muito de ouvir histórias.  

[Maria Eduarda, 3 anos – escola A – turma A1- 2º semestre – 2008] 
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Com base nos excertos das avaliações e nas atividades diagnósticas observadas, é 

possível afirmar que, na escola A, a experiência com a escrita é reduzida à verificação das 

hipóteses e à execução de tarefas mecânicas e repetitivas, é apresentada no mesmo formato 

e tipo de suporte e é baseada nas datas comemorativas.  

 

Avaliação da leitura e escrita: Escola B 

 

Na escola B, as informações sobre o aproveitamento em leitura e escrita são 

apresentadas nos relatórios descritivos semestrais, conforme os exemplos a seguir, por ano 

e por semestre:  

 

Ao escrever, demonstra associar letra ao som, como por exemplo, “OA 

D OESA” para “RODA DE CONVERSA”. O traçado da letra é legível e 

firme. Nos textos coletivos, contribui somente quando requisitada.  

[Rafaela, 5 anos, Escola B –Turma B1-2º semestre – 2010] 

 

Reconhece e escreve seu nome e o dos amigos da sala, com ajuda das 

plaquinhas. Demonstra saber nomear a maioria das letras. Costuma 

brincar com as amigas de escrever bilhetes. Escreve, por exemplo, “AE” 

para “LANCHE”. Contribui na criação de textos coletivos, ajudando a 

contar os fatos de acordo com os enredos, apresentando uma narrativa 

estruturada e com ideias encadeadas.   

[Rafaela, 5 anos, Escola B –Turma B1-1° semestre – 2010] 

 

Explora as letras móveis, escreve seu nome com o auxílio da placa. Para 

reconhecê-lo, ainda necessita de nosso auxílio, o que é natural para a 

faixa etária. 

[Rafaela, 4 anos, Escola B –Turma B1-2° semestre – 2009] 

 

Já se arrisca a escrever o seu nome, com o auxílio da placa com os 

nomes, divertindo-se bastante com a novidade. 

[Rafaela, 4 anos, Escola B –Turma B1-1° semestre – 2009] 

 

No momento da chamada, quando utilizamos as placas com os nomes, 

reconhece o seu nome, mas se inibe de pegá-la. Com nossa ajuda e 

incentivo, ela a coloca na porta da sala, juntamente com as placas de 

seus amigos. Reconhece alguns nomes das crianças do grupo, e 

demonstra identificar pelas fotos, o momento da rotina em que estamos. 

[Rafaela, 3 anos, Escola B –Turma B1- 2° semestre – 2008] 

 

Rafaela identifica sua colmeia (sic) a partir da cor da fita que escolheu 

para tal e pela observação que faz da placa com o seu nome. Sabe os 

nomes de todos os amigos da sala e os identifica durante a chamada, 

através das placas com foto. 

[Rafaela, 3 anos, Escola B –Turma B1- 1° semestre – 2008] 

 



 

112 

 

Observa-se, nos excertos acima, que, aos cincos anos, avalia-se a participação na 

criação de textos coletivos, escrita de bilhetes, hipótese de escrita, escrita do próprio nome 

e dos colegas. Aos quatro anos, exploração de letras móveis, escrita do próprio nome. Aos 

três anos, reconhecimento do próprio nome, leitura da rotina por meio de imagens, 

reconhecimento dos nomes dos colegas de sala, com auxílio da foto.  

De modo semelhante à escola A, são recorrentes as informações sobre a escrita, 

oriundas de realizações de sondagens:  

 

Identificou as letras de seu nome quando contidas em outras palavras, 

mostrando-se interessado pelo universo letrado e por começar a fazer 

hipóteses sobre como este sistema funciona. Utilizou as letras 

convencionais, embora tenha escrito sem fazer os movimentos corretos 

das mesmas, o que faz parte deste processo de construção. 

[Uriel , 4 anos escola B -  turma B1-1ºsemestre-2009. Grifo meu] 

 

Interessa-se pelas questões de leitura e escrita, esforçando-se para ler e 

escrever palavras. Neste semestre, conseguiu registrar o que desejava, 

atribuindo a cada sílaba o valor sonoro correspondente, chegando a 

utilizar vogais e consoantes em sua escrita. 

[Melina, 5 anos escola B  turma B1-1º semestre – 2010. Grifo meu]   

 

Ao escrever, demonstra associar letra ao som, como por exemplo, “OA 

D OESA” para “RODA DE CONVERSA”. O traçado da letra é legível. 

Nos textos coletivos, contribui somente quando requisitada.  

[Fernanda, 4 anos - escola B-  turma B2-2°semestre – 2009. Grifo meu] 

 

O quadro, a seguir, apresenta a síntese dos principais aspectos avaliados nas duas 

escolas: 

 

Quadro 11- Conteúdos avaliados em leitura e escrita, nas escolas pesquisadas, de acordo com os anos (2008, 

2009, 2010). 

Ano Idade Escola A Escola B 

2008 3 Escrita do nome, Escrita espontânea, 

reconhecimento de vogais. 

Reconhecimento do próprio nome, 

leitura da rotina por meio de imagens, 

reconhecimento do nome dos colegas 

com auxílio da foto. 

2009 4 Escrita do nome, escrita espontânea. Exploração de letras móveis, escrita do 

próprio nome. 

2010 5 Escrita do nome, escrita espontânea. Criação de textos coletivos, escrita de 

bilhetes, hipótese de escrita. 

 
  



 

113 

 

De acordo com as informações contidas no quadro, destacam-se algumas diferenças 

entre as duas escolas pesquisadas. Na escola A, aos três anos, as crianças já realizam 

atividades de escrita do nome, escrita espontânea e atividade de reconhecimento das 

vogais. Considerando a mesma faixa etária, na escola B, as propostas consistem no 

reconhecimento do próprio nome e das palavras que compõem as atividades da rotina, por 

meio da associação de palavras e imagens.  

Aos quatro anos, na escola B, o contato com a escrita privilegia a escrita do próprio 

nome e da exploração de letras móveis. Por fim, aos cinco anos, as propostas da escola B 

consistem na verificação da hipótese de escrita e em atividades de criação de contos 

coletivos, com ênfase à oralidade e à estrutura do gênero textual, bem como as chamadas 

situações reais de escrita, ou de uso social da escrita, por meio de textos que circulam 

socialmente.  

Observa-se, pelos dados coletados, nas duas escolas, que a necessidade de controlar 

a produção das crianças reduz a experiência com a escrita e leitura a aspectos operacionais 

da avaliação. Portanto, esse contato instrumental expressa o princípio do desempenho 

como regulador desse processo. Nesse sentido, na escola A, observa-se a pobreza de 

estímulos, por meio de atividades repetidas, em que as crianças são habituadas a fazer 

sempre o mesmo. Na escola B, apesar da tentativa de apresentar atividades mais cuidadas, 

dotadas de maior significado para as crianças, a tentativa de controle também se faz 

presente.  

Os autores da teoria crítica da sociedade mostram, mediante a reflexão das 

condições do indivíduo, na sociedade capitalista, que a impossibilidade de individuação, 

por meio de processos de dominação e alienação, atinge todos os extratos sociais. 

Horkheimer (2010, p. 134), ao discutir o que a experiência histórica proporcionou ao 

indivíduo, ressalta que 

 

[...] a individualidade entre as massas é de longe menos integrada e persistente 

do que entre outros componentes da chamada elite. Por outro lado a elite esteve 

sempre mais preocupada com as estratégias de lucro e conquista do poder. O 

poder social é hoje mais do que nunca mediado pelo poder sobre as coisas. 

Quanto mais intensa é a preocupação do indivíduo com o poder sobre as coisas, 

mais as coisas o dominarão mais lhe faltarão os traços individuais genuínos, e 

mais a sua mente se transformará num autômato da razão formalizada. 

 

Nesse sentido, a sociedade administrada parece engolfar a todos – o indivíduo é 

levado a renunciar de sua liberdade, consciente, ou inconscientemente. Considera-se que a 
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experiência de convívio entre crianças de diferentes classes sociais permitiria a tomada de 

consciência das contradições da sociedade e a possibilidade de resistência ao existente. 

 

3.2.2.2. Leitura e audição de histórias… Acerca do declínio da narração 

Conforme foi discutido anteriormente, o processo de formação de uma consciência 

crítica inicia-se na infância. Por meio da participação em diversas situações que permitam 

às crianças refletir sobre as condições desiguais e desumanas imanentes à sociedade de 

base totalitária – tais como situações de partilha de impressões sobre diferentes assuntos, 

de alternância de papéis e criação de personagens, entre outros –, as crianças podem entrar 

em contato com os elementos da cultura, reconhecê-los como manifestações sociais, ou 

estranhá-los, o que permite a contestação do existente.   

Nesse sentido, um elemento central, na infância e na educação infantil, é a 

possibilidade de a criança ouvir histórias, a fim de estimular a sua imaginação, a 

elaboração e a reflexão. Embora as avaliações das duas escolas façam menções a 

momentos, como roda de histórias, ou a aspectos sobre interesse em ouvir histórias ou por 

recontá-las – este último especificamente, na escola B –, a quase ausência das informações 

nos documentos expressam o caráter secundário dessa ação nas escolas. Seria fundamental, 

portanto, estudos sobre os momentos de narração de histórias na escola, quais histórias são 

narradas, as reações das crianças frente ao enredo dos contos, bem como a relação dos 

professores com as narrativas em seu processo de formação. 

Esse privilégio a atividades que consistem em meios para produzir algo 

mensurável, expressa uma relação entre meios e fins, visto que as propostas lúdicas, cujas 

situações possuem um fim em si mesmo, como as brincadeiras, audição de histórias, tempo 

para o ócio, entre outras, são subvalorizadas diante daquelas com uma finalidade externa à 

própria realização da atividade – o que está em consonância com a sociedade de base 

capitalista, porque vinculado à ênfase da produção e do resultado. Dessa perspectiva, os 

indivíduos são controlados pelos processos sociais, baseados na padronização e vinculados 

a sua utilidade imediata.  

Em O Capital (2004)
52

, de Karl Marx, no capítulo dedicado às relações entre a 

maquinaria e a grande indústria, o autor descreve seu objeto de pesquisa, a saber, a fábrica 

e o conjunto de ações que a transcendem, tais como a maquinaria, legislação, hábitos dos 

operários e o papel da mulher, do jovem e da criança neste cenário.   

                                                        
52

 Tomei como referência a  4ª parte do 1º volume, capítulo 13, A maquinaria e a indústria moderna. 
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A maquinaria, segundo o autor, é o meio mais poderoso para aumentar a 

produtividade de trabalho, é o meio mais potente para prolongar a jornada de trabalho além 

de todos os limites estabelecidos pela natureza humana (MARX, 2004, p.460).  A 

maquinaria, portanto, é um meio para produzir Mais-valia e, por sua vez, a máquina torna-

se uma extensão do homem. Como consequência, a maquinaria aumenta o que o autor 

chama de material humano explorável pelo capital, apropriando-se do trabalho de crianças 

e mulheres.  

O autor descreve a jornada de trabalho de crianças na fábrica, nos mais variados 

ramos, como trabalhar na fundição de cobre, nas impressões de jornais, além da mineração 

e produção de carvão. As crianças cumpriam muitas horas de trabalho em situações 

degradantes e, em alguns casos, ainda levavam trabalho para suas casas.  As más condições 

de moradia e falta de higiene das famílias e a exposição a hábitos obscenos, sórdidos e 

impudentes, conforme destacados pelo autor, por meio do contato com adultos, configuram 

o cenário em que as crianças conviviam. 

Ora, se outrora as pequenas mãos das crianças eram úteis porque se encaixavam 

perfeitamente na manipulação de engrenagens menores, as quais as mãos dos adultos não 

alcançariam facilmente, atualmente, sem considerar as situações degradantes do trabalho 

infantil que ainda não foi superado, essas mãos pequenas deveriam segurar o lápis e 

produzir atividades, por vezes, desprovidas de significado. Há, portanto, reduções 

sucessivas do conhecimento a tarefas estereotipadas. Observa-se, na figura, a seguir, a 

sequência de atividades gráficas cujo tema, conforme as evidências das ilustrações, refere-

se à história dos Três Porquinhos: 

Figura 7- Sequência de atividades baseada na história Os três porquinhos [Diego, 3 anos,  Escola A- turma 

A1- 2º semestre – 2008] 
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Em primeiro lugar, as atividades expressam a redução dos elementos do conto a atividades 

escolares que privilegiam a alfabetização e habilidades motoras. Em segundo lugar, a 

experiência das crianças com o conto é mediada por ilustrações estereotipadas dos 

personagens da história, o que retira a possibilidade de cada uma das crianças imaginar 

seus personagens, o que culmina em uma experiência pobre. Essa redução dos objetos da 

cultura para finalidades úteis remetem à manutenção da sociedade vigente, visto que não 

permitem a formação, mas uma pseudoformação. O contato com a estereotipia – seja por 

meio das atividades gráficas da escola, ou mesmo pela produção e circulação dos famosos 

livros de R$1,99, pobres do ponto de vista da estética e do enredo, mas voltados para o 

consumo das massas – elimina o caráter lúdico, o prazer de ouvir histórias como um fim 

em si mesmo. 

Desse modo, parece não haver lugar, na escola, para a realização de experiências 

com as narrativas, nem nos termos defendidos por Walter Benjamim, para o qual a noção 

de experiência está vinculada à tradição e, portanto, as histórias são transmitidas por um 

narrador por meio da rememoração, tampouco para Adorno, que defende o tempo de ócio 

para a contemplação e exercício da fantasia e imaginação.  

Com base na análise dos dados apresentados, constatou-se, por meio das 

avaliações, o caráter instrumental e padronizado das atividades escolares, com ênfase nos 

aspectos da alfabetização, em detrimento da possibilidade de um contato lúdico com os 

livros ou narrações de contos. Além disso, observa-se a imposição do desenvolvimento da 

criança com base em categorias pré-estabelecidas e, consequentemente, a subordinação da 

educação e equalização das práticas escolares aos estágios do desenvolvimento 

psicológico. 

 

 

3.2.3. Análise dos aspectos sobre Arte  

 
Neste tópico são apresentados e analisados os aspectos sobre artes, encontrados nas 

avaliações das duas escolas pesquisadas. De modo semelhante ao item anterior, são 

considerados, para fins de análise, os excertos dos relatórios da escola B e as atividades 

diagnósticas da escola A. 
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Antes de tudo, é preciso delimitar a noção de arte em que se baseia este estudo, 

bem como circunscrever os nexos entre arte e linguagem. Para tanto, recorre-se à definição 

de Marcuse (2011, p. 288) que utiliza o termo arte,  

 

[...] em seu sentido mais geral, englobando tanto a literatura e a música quanto as 

artes figurativas. Do mesmo modo, pretendo referir por linguagem (da arte, a 

linguagem artística) não apenas a da palavra, mas ainda a da pintura, da escultura 

e da música. 

 

Para o autor, “em um mundo em que o sentido e a ordem, o ‘positivo’ tem de ser 

impostos por todos os meios possíveis de repressão, as artes por si mesmas assumem uma 

posição política: a posição do protesto, da repulsa e da recusa” (MARCUSE, 2011, p. 291). 

É importante destacar que Marcuse não acreditava em uma arte engajada: acreditava no 

potencial da arte para a tomada de consciência dos indivíduos. Apesar desse 

reconhecimento, o autor não confere à arte a possibilidade de liberdade, mas de uma falsa 

liberdade. Essa é uma premissa da sociedade burguesa que, ilusoriamente, confere 

liberdade aos indivíduos, entretanto o controle aumenta na mesma medida. Nas palavras de 

Marcuse (2006, p. 114),  

 

A sociedade burguesa libertou os indivíduos, mas como pessoas que se mantêm 

sob controle. Desde o início a liberdade dependia da manutenção da condenação 

da fruição. A condenação do homem em instrumento de fruição, isto a sociedade 

a sociedade dividida em classes só conhece mesmo com servidão e exploração.  

 

A cultura afirmativa não oferece aos indivíduos mais do que reafirmar o existente, 

contudo, mesmo em uma sociedade unidimensional, em que os indivíduos devem agir 

conforme as exigências sociais, a dimensão estética, ainda, parece ser uma saída possível 

para a irracionalidade vigente. Conforme escrito por Marcuse (1979, p.227),  

 

a sociedade unidimensional em desenvolvimento altera a relação entre o racional 

e o irracional. Contrastado com os aspectos fantásticos e insanos de sua 

irracionalidade, o reino do irracional se torna o lar do realmente racional – das 

ideias que podem “promover a arte da vida”. As sociedade estabelecida controla 

toda comunicação normal, validando-a ou invalidando-a de conformidade com 

as exigências sociais, então os valores estranhos a essas exigências podem talvez 

não ter qualquer outro meio de comunicação a não ser o meio anormal da ficção. 

A dimensão estética ainda conserva uma liberdade de expressão que permite ao 

escritor e ao artista chamar homens e as coisas por seus nomes – dar nome ao 

que seria de outro modo inominável. 
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Desse modo, apesar do caráter afirmativo assumido pela cultura em uma sociedade 

de base totalitária, compreende-se, neste estudo, a arte como elemento central na Educação 

Infantil, desde que a construção de uma linguagem artística ocorra por meio do contato 

com vasto repertório cultural, em uma perspectiva lúdica –que consiste na independência 

da atividade em relação aos fins externos, permitindo a imaginação ou a realização de 

abstrações – e por meio da experimentação de diferentes técnicas e materiais, como base 

para a imaginação, processo criativo e espaço para o espontâneo.  

Nessa direção, o trabalho pedagógico com a arte consiste na criação e abertura de 

espaços para a ampliação da experiência como base para a atividade criadora, pois, 

conforme anteriormente tratado, essa atividade se apoia na experiência. Portanto, quanto 

mais rica é a experiência, mais rica é a imaginação da criança, pois, de acordo com 

Vygostski (1986, p. 16), “seria un milagro que la imaginacion pudiese crear algo de la 

nada, o dispusiera de otra fuente de conocimento distinta de la experiencia pasada.  

A conclusão a que se pode chegar, diante do que foi exposto, consiste na 

compreensão da necessidade de ampliar a experiência da criança com a arte, visto que a 

imaginação e a criação desenvolvem-se na e a partir da experiência. Isto posto, faz-se, na 

sequência, a apresentação e análise dos dados sobre arte, obtidos nas avaliações, que 

permitem o conhecimento e a reflexão sobre o que, tendencialmente, a escola tem 

oferecido em relação à arte. Retomando a discussão localizada no capítulo 1, as 

experiências baseiam-se na cultura e na linguagem, carregando marcas da forma racional 

de pensar – elaborada historicamente –, o que torna a escola uma das instituições mais 

privilegiadas para a formação dos indivíduos.  

 

Avaliação em Arte : Escola A 

Na escola A, a avaliação em arte é realizada por meio de atividades diagnósticas.  

Com base nas figuras a seguir, são apresentadas as avalições realizadas e subdivididas pela 

faixa etária:  
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Figura 8- Atividades diagnósticas em Arte – [Diego, 5 anos – Escola A, turma A1-2010] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Atividades diagnósticas em Arte [Diego, 4 anos – Escola A, turma A1-2009] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 10 - Atividades diagnósticas em Arte [Diego, 3 anos – Escola A, turma A1-2008] 
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Sobre as atividades realizadas na escola A, observa-se, por meio das figuras 8, 9 e 

10, que as atividades consistem em desenhos, figuras para colorir, recorte e colagem de 

figuras em espaços pré-determinados e pintura com tinta dentro dos contornos das figuras.  

Em primeiro lugar, observa-se que os desenhos foram produzidos pela mesma 

criança em anos diferentes, o que permite supor que houve, pelo menos, mudança de 

professora e de sala. Entretanto, o formato da atividade, tipo de papel e riscadores, 

manteve-se semelhante. Embora não seja objetivo desse estudo analisar o teor das 

atividades realizadas pelas crianças, uma observação cuidadosa dos desenhos permite 

concluir que Diego desenhou sempre baseado no mesmo tema. Nos quatro exemplos 

apresentados, foi desenhada uma pista. É possível ver, no desenho representado na figura 

10, que está escrito com a letra da professora “uma pista”. 

O exemplo torna-se elucidativo no que concerne à pobreza de estímulos oferecidos 

pela escola. A sequência de desenhos de Diego permite constatar que a escola pouco tem 

oferecido de experiências e repertórios de acesso à cultura. Além disso, a predileção de 

Diego por desenhar pistas passou despercebida pelas professoras.  

Outro aspecto passível de observação é a ocorrência de temas voltados a datas 

comemorativas, como Páscoa, festa junina e Natal – o que já havia sido destacado, 

anteriormente, das atividades de leitura e escrita.  

Essa prática de organizar o currículo de acordo com as datas comemorativas é algo 

que persiste ao longo da história e é desaprovado, inclusive, no Referencial Curricular 

Nacional para a educação Infantil (RCNEi), conforme citação a seguir: 

 

Algumas práticas valorizam atividades com festas do calendário nacional: o Dia 

do Soldado, o Dia das Mães, o Dia do Índio, o Dia da Primavera, a Páscoa etc. 

Nessas ocasiões, as crianças são solicitadas a colorir desenhos mimeografados 

pelos professores, como coelhinhos, soldados, bandeirinhas, cocares etc., e são 

fantasiadas e enfeitadas com chapéus, faixas, espadas e pinturas. Apesar de 

certas ocasiões comemorativas propiciarem aberturas para propostas criativas de 

trabalho, muitas vezes os temas não ganham profundidade e nem o cuidado 

necessário, acabando por difundir estereótipos culturais e favorecendo pouco a 

construção de conhecimentos sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, 

geográficas e históricas. (BRASIL, 1998, p. 165) 

 

De modo semelhante ao que foi discutido no capítulo I, sobre a linguagem 

funcional, nos termos de Marcuse (1979), as imagens estereotipadas apresentadas às 

crianças “fecham” o significado das coisas e não permitem outros modos de representação 

do objeto – o que está associado ao raciocínio tecnológico, que realiza a identificação 

direta entre o objeto sua função, tornando-o imune à contradição.  
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Avaliação em Arte: Escola B 

Na escola B, tomando como base as informações sobre arte, contidas nos relatórios, 

é dada grande ênfase a aspectos instrumentais, em detrimento da atividade espontânea e 

criativa. Termos sobejamente utilizados no mundo das empresas, como motivação, 

empenho e comprometimento, são encontrados nas avaliações das crianças sobre seu 

aproveitamento escolar em arte. Desde muito pequenas, as crianças são cobradas por suas 

produções – outra expressão encontrada em excesso nas avaliações. Contraditoriamente, 

uma atividade criativa por excelência é mediada pelo controle.  

 
Tem melhorado nas atividades de recortar, rasgar, perfurar e amassar, 

realizando-as muito bem. Gosta de desenhar e, quando termina uma 

atividade de desenho dirigida, pergunta se pode fazer um desenho livre. 

Costuma usar muitas cores, com traçado firme e utilização harmoniosa 

do espaço. Quase sempre desenha um arco-íris, grama, céu e sol. 

Costumamos incentivá-la a explorar outros desenhos. Às vezes, quando 

vê que uma amiga fez um desenho que ela gostou, pede que a ensine.  

[Lia,5 anos – Escola B – Turma B2 – 2º semestre-2010] 

 

Realiza as atividades como recortar, rasgar, furar e amassar com 

capricho. Se expressa bem plasticamente, utilizando diferentes 

materiais, com traçados firmes. Quando usa tinta guache gosta de variar 

as cores, apesar de ter sua cor de preferência. Seus desenhos são 

coloridos e costumam ocupar todo o espaço da folha. É comum vê-la 

desenhando arco-íris.  

[Lia, 5 anos – Escola B – Turma B2 – 1º semestre-2010] 

 

Suas produções artísticas estão cada vez mais elaboradas, coloridas e 

definidas. Já representa a figura humana em seus desenhos, e em outros 

materiais trabalhados em sala como massa de modelar, argila etc. 

Quando finaliza seus trabalhos, sempre escreve sozinha o nome atrás da 

folha.  

[Lia, 4 anos – Escola B – Turma B2 – 2ª semestre-2009] 

 

Utiliza a tesoura corretamente. Recorta figuras de revistas e só pede 

ajuda quando realmente necessita. Brinca de modelagem, cria diversas 

produções e faz alguns quitutes de culinária, utilizando as panelinhas 

como suporte.  

[Lia, 4 anos – Escola B – Turma B2 – 1º semestre-2009] 

 

Nas atividades artísticas explorou os materiais com cuidado e 

habilidade. Elaborou e confeccionou seus trabalhos com dedicação, 

demonstrando interesse por esses momentos. Com organização realizou 

suas pinturas e colagens, sendo comum levantar-se e dirigir-se até a pia 

da sala para lavar sua mão, sempre que se sujava com cola ou tinta. 

Depois voltava para o seu lugar e continuava seu trabalho. Em seus 

desenhos explorou muito o uso das cores, fazendo-os sempre bem 

coloridos.  

[Lia, 4 anos – Escola B – Turma B2 – 2º semestre-2008] 
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Demonstra grande interesse pelas atividades artísticas, mostrando 

facilidade na execução de todas as atividades propostas. Seus desenhos 

são coloridos e já apresentam um objetivo e um cuidado em sua 

elaboração. Nas pinturas explora as cores e tem o costume de pintar 

suas mãos antes de lavá-las, divertindo-se com tal feito. Nas colagens 

utiliza a cola com organização e é com autonomia que guarda seus 

desenhos em sua prateleira, assim que os termina.  

[Lia, 3 anos – Escola B – Turma B2 – 1º semestre- 2008] 

 

Com base nas informações referentes à avaliação em artes das duas escolas, embora 

aparentemente o modelo de avaliação seja diferente, a escola A e a escola B apresentam 

uma ênfase, prioritariamente instrumental nas atividades. Apesar disso, a escola B 

apresenta uma clara vantagem no que se refere ao acesso a diferentes recursos e 

possibilidades de realização de experiências com a arte.  

Entretanto, mesmo que a espontaneidade seja um atributo valorizado nas avaliações 

e que a arte seja uma realização humana com uma finalidade em si mesma, apoiada na 

criação, na imaginação e na atividade espontânea, além do domínio de técnicas, observa-

se, dos excertos e atividades diagnósticas, que a experiência estética, na escola, sob a 

circunscrição da espontaneidade consentida, torna-se coação.  

A trajetória empreendida neste capítulo buscou analisar o que a escola tem 

oferecido às crianças no que se refere aos aspectos comportamentais, da leitura e escrita e 

arte. Um elemento central, neste estudo, é a linguagem, que circunscreveu o processo de 

reflexão sobre os dados, cuja função redutora expressa a ideologia da racionalidade 

tecnológica, por meio do empobrecimento da linguagem objetivado em atividades 

escolares desprovidas de significado, de cuidado estético e de ludicidade.   
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CONCLUSÃO 
 

 

Na sociedade contemporânea, verifica-se a importância central atribuída aos 

processos avaliativos em diferentes âmbitos, sobretudo quando geram indicadores 

operacionais para aferição de qualidade do que é produzido. Tomando como base a 

educação escolar, as avaliações realizadas, periodicamente, para atribuir qualidade às 

escolas, são consideradas fundamentais para a melhoria do trabalho realizado pelas redes 

escolares. De outra perspectiva, a avaliação realizada nas escolas, tendencialmente, é 

compreendida como mais uma das tarefas vistas como naturais no trabalho pedagógico. 

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar a relação entre avaliação na Educação 

Infantil e o modo como essa modalidade de ensino é concebida e colocada em prática. 

Ainda que a hipótese geral de que, tendencialmente, a relação entre avaliação e educação 

infantil expressa uma perspectiva homogeneizante e pré-determinada do desenvolvimento 

das crianças, em detrimento da possibilidade de experiências formativas que visem à 

reflexão e à formação, em parte, não tenha se confirmado, propõe-se a reflexão de alguns 

pontos destacáveis.  

No decorrer deste estudo, as reflexões baseadas no material analisado – seja dos 

documentos oficiais ou do conteúdo das avaliações escolares, à luz da teoria crítica –, 

propiciaram o entendimento de que, sob a racionalidade irracional da sociedade vigente, os 

meios são convertidos em fins, e vice-versa. Compreendida nesses termos, a avaliação 

escolar, de um lado, se preservados os objetivos de oferecer elementos para a reflexão e 

reorientação das ações escolares, torna-se um instrumento necessário, ou um meio 

importante para a obtenção de uma educação justa e igualitária. De outro lado, a avaliação, 

ao invés de subsidiar a prática pedagógica, determina as ações da escola e promove a 

redução do conhecimento a instrumentos operacionais de aferição da aprendizagem, 

tornando-se, ela própria, o fim da educação.   

Dos objetivos arrolados neste estudo, quanto ao modo como as crianças são 

avaliadas, os meios e critérios, no que se refere aos comportamentos sociais, leitura e 

escrita e arte, os excertos das avaliações e atividades diagnósticas expressam a pobreza de 

experiências de socialização, mediadas por rótulos e estigmas atribuídos às crianças e à 

eliminação do outro, a partir do entendimento, das escolas A e B, de que a autonomia 

consiste na capacidade de fazer coisas sozinho.  
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Sobre a avaliação em leitura e escrita, as observações contidas nas avaliações, bem 

como as atividades diagnósticas, apontam para o empobrecimento da experiência com a 

linguagem, em especial na escola A, pela redução do repertório linguístico, devido à 

priorização da realização de sondagens de escrita – no caso da escola A, feitas por crianças 

a partir dos três anos de idade. Neste caso, observa-se a tendência à racionalização 

instrumental, se considerada a apropriação pedagógica da teoria psicológica, elaborada por 

Ferreiro e Teberosky (1999) e sua aplicação prática, convertendo-se, de subsídio para a 

compreensão e reflexão da professora sobre as atividades das crianças, para a própria 

prática.  

Observou-se a incidência reduzida de informações sobre a audição de histórias na 

escola, o que aponta para uma lacuna interessante de pesquisa, sobre os momentos de 

narração de histórias na escola, desde a perspectiva do professor, sua própria experiência 

com a leitura, audição e narração de histórias, bem como da criança e suas percepções 

acerca dos contos.  

 As informações sobre arte apontam para uma diferença marcante nas duas escolas 

pesquisadas. Na escola A, prevalecem as atividades estereotipadas, baseadas em datas 

comemorativas, que priorizam a realização mecânica das atividades, homogeneização das 

condutas e pobreza de acesso a materiais. Na escola B, há uma oferta maior de observações 

na avaliação sobre organização, recursos; contudo, a necessidade de controle também se 

faz presente, expressa por meio de observações sobre organização e manejo adequado de 

materiais.  

Quanto aos documentos oficiais, observa-se a coexistência de referenciais de 

períodos históricos distintos e a expressão da racinalidade instrumental, verificada na 

operacionalização de processos avaliativos alijados da aprendizagem das crianças. Nesse 

sentido, há uma instrumentalização dos conceitos da Psicologia a serviço do princípio do 

desempenho, visto que os estágios do desenvolvimento psicológico são convertidos em 

normas prescritivas. Em suma, uma discussão, essencialmente, política é reduzida a meios 

operacionais.  

O referencial da teoria crítica permitiu mostrar que a infância constitui-se em um 

período profícuo para o processo de formação dos indivíduos, de tomada de consciência 

perante a desigualdade, à opressão, à frieza e às condições desumanas imanentes à 

sociedade de base totalitária. Em decorrência desse entendimento, a escola de Educação 

Infantil pode oferecer possibilidades de momentos de livre escolha, de opiniões 
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compartilhadas, do exercício de colocar-se no lugar do outro, de criar, de experimentar e 

de imaginar, a escola. Contudo, ao longo do processo de pesquisa e de análise do conteúdo 

das avaliações, houve a dificuldade de localizar a própria criança, porque soterrada pelas 

abstrações dos documentos oficiais e petrificada pela coação e homogeneização das 

práticas pedagógicas, vinculados à racionalidade tecnológica.  

Essa conclusão sugere o caráter provisório do presente estudo, bem como a 

necessidade de realização de outras incursões acerca da Educação Infantil, uma vez que a 

ideia de uma educação justa e igualitária é verdadeira absolutamente, considerando que  

uma ideia não é outra coisa senão o conceito de uma perfeição que ainda não se encontra 

na experiência (KANT, 1996). 
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ANEXO 01- Roteiro para o levantamento de dados das escolas pesquisadas 

 

1. Caracterização da Instituição.  

ESCOLA PÚBLICA (      )                 ESCOLA PRIVADA (        )                  

 

Proposta Pedagógica 

 

 

 

 

 

2. Funcionamento da escola: 

Turnos:__________________________________________________________________  

Horários:_________________________________________________________________ 

Números de classes:________________________________________________________ 

Número de alunos:_________________________________________________________ 

Média de alunos por classe:__________________________________________________ 

Total de alunos atendidos pela escola:__________________________________________ 

Ano de inauguração da escola:________________________________________________ 

 

3. Caracterização dos alunos: 

Faixa Etária das crianças atendidas:____________________________________________ 

Idade média dos alunos em cada sala:___________________________________________ 

Critérios para agrupamento dos alunos em sala de aula (idade, rendimento, ordem 

alfabética etc.):____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Critérios para matrícula na escola:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Avaliação: 

Concepção de avaliação: 
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Instrumentos utilizados como parâmetros avaliativos (registros dos professores, pautas de 

observação, indicadores estabelecidos, entre outros.)  

 

 

 

 

 

Instrumento de avaliação 

 

 

 

 

Frequência com que ocorre a avaliação.    
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ANEXO 02- Conteúdos e objetivos da avaliação conforme os RCNEIs: informações 

sobre a avaliação escolar retiradas dos três volumes dos RCNEIs 

 

I - Neste documento, a avaliação é entendida, prioritariamente, como um conjunto de 

ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e 

ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças. É um elemento indissociável 

do processo educativo que possibilita ao professor definir critérios para planejar 

atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como 

função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo. (p.59, 

v.1). 

II - A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o 

professor dispõe para apoiar sua prática. Por meio deles o professor pode registrar 

contextualmente, os processos de aprendizagem das crianças [...] (p.59, v.1) 

III - No que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu processo de 

aprendizagem. (p.60, v. 1) 

IV-A avaliação também é um excelente instrumento para que a instituição possa 

estabelecer suas prioridades para o trabalho educativo, identificar pontos que necessitam 

de maior atenção e reorientar a prática, definindo o que avaliar, como e quando em 

consonância com os princípios educativos que elege (p.60, v.1).  

V- O momento de avaliação implica numa reflexão do professor sobre o processo de 

aprendizagem e sobre as condições oferecidas por ele para que ela pudesse ocorrer. 

Assim, caberá a ele investigar sobre a adequação dos conteúdos escolhidos, sobre a 

adequação das propostas lançadas, sobre o tempo e ritmo impostos no trabalho, tanto 

quanto caberá investigar sobre as aquisições das crianças em vista de todo o processo 

vivido, na sua relação com os objetivos propostos. (p. 203, v. 2). 

VI - A avaliação não se dá somente no final do trabalho. É tarefa permanente do 

professor, instrumento indispensável a constituição de uma prática pedagógica e 

educacional verdadeiramente comprometida com o desenvolvimento das crianças. (p.203, 

v.2). 

VII - Os critérios de avaliação devem ser compreendidos como referências que permitem 

a análise do seu avanço ao longo do processo, considerando que as manifestações desse 

avanço não são lineares, nem idênticas entre as crianças. (p.159, v.2). 
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ANEXO 03- Conteúdos e objetivos da avaliação conforme os RCNEIs: informações sobre 

avaliação contidas nos RCNEIs, de acordo com os conteúdos. 

 

Linguagem oral e escrita Artes Formação Pessoal e Social 

I - A avaliação deve se dar 

de forma sistemática e 

contínua ao longo de todo o 

processo de aprendizagem. 

É aconselhável que se faça 

um levantamento inicial 

para obter as informações 

necessárias sobre o 

conhecimento prévio que as 

crianças possuem sobre a 

escrita, a leitura, a 

linguagem oral, sobre suas 

diferenças individuais, sobre 

suas possibilidades de 

aprendizagem e para que, 

com isso, se possa planejar a 

prática, selecionar conteúdos 

e materiais, propor 

atividades e definir objetivos 

com uma melhor adequação 

didática (p.157). 

I - A avaliação deve buscar 

compreender o processo de 

cada criança, a significação 

que cada trabalho comporta, 

afastando julgamentos, 

como feio ou bonito, certo 

ou errado, que utilizados 

dessa maneira em nada 

auxiliam o processo 

educativo. (p.112) 

II- A observação do grupo, 

além de constante, deve 

fazer parte de uma atitude 

sistemática do professor 

dentro do deu espaço de 

trabalho. O registro dessas 

observações e das 

percepções que surgem ao 

longo do processo, tanto em 

relação ao grupo quanto ao 

percurso individual de cada 

criança, fornece alguns 

parâmetros valiosos que 

podem orientar o professor 

na escolha dos conteúdos a 

serem trabalhados. (p.112). 

I - Para que as crianças 

possam se tornar cada vez 

mais independentes do 

adulto, é necessário que elas 

tenham tido a chance de 

comprovar que são capazes. 

Isso pode ser facilitado tanto 

por meio de experiências 

concretas, em que elas 

experimentam agir sem 

ajuda, como também por 

meio de estímulos diante das 

tentativas feitas. (p.68) 
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ANEXO 04- Conteúdos e objetivos da avaliação conforme os RCNEIs: objetivos da 

avaliação na Educação infantil de acordo com os conteúdos 

 
Conteúdo Objetivos 

Artes visuais Uma vez que tenham tido muitas oportunidades na instituição 

de Educação infantil de vivenciar experiências envolvendo as 

Artes Visuais, pode-se esperar que as crianças utilizem o 

desenho, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão 

plástica, para representar, expressar-se e comunicar-se. 

 

Linguagem Oral e 

Escrita 

Uma vez que tenham muitas oportunidades na instituição de 

Educação infantil de vivenciar experiências, envolvendo a 

linguagem oral e escrita: 

Práticas de leitura: observar se as crianças pedem que o 

professor leia, se procuram livros de histórias e outros textos 

no acervo; se consideram as ilustrações ou outros indícios para 

antecipar o conteúdo dos textos; se realizam comentários 

sobre o que leram ou escutaram; se compartilham com os 

outros o efeito que a leitura produziu; se recomendam a seus 

companheiros a leitura que as interessou. 

Práticas de escrita e produção e texto: observar se as crianças 

se interessam por escrever seu nome e o nome de outras 

pessoas; se recorrem à escrita ou propõem que se recorra 

quando têm que se dirigir a um destinatário ausente. 
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ANEXO 05- Base teórica das teses e dissertações sobre avaliação na Educação infantil - 

dados desagregados  

 

 

Agrupamento BASE TEÓRICA n Proporção 

História 
GINZBURG 1 0,01 

HUIZINGA 1 0,01 

Linguística 
BAKHTIN 1 0,01 

 MARCUSCHI 1 0,01 

Neurociências 
GARDNER 1 0,01 

NEUROCIÊNCIAS 1 0,01 

Psicologia do desenvolvimento 

JUSSARA HOFFMANN 2 0,02 

KISHIMOTO 1 0,01 

OLIVEIRA FORMOSINHO 1 0,01 

PIAGET 6 0,06 

PSIC. COGNITIVA 1 0,01 

PSIC. DA APRENDIZAGEM 1 0,01 

PSIC. DO DESENVOLVIMENTO 1 0,01 

Psicologia sócio-histórica 

PED. HISTÓRICO-CRÍTICA 1 0,01 

TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 1 0,01 

VYGOTSKY 8 0,08 

Sociologia 
FOUCAULT 1 0,01 

NÓVOA 1 0,01 

Pedagogia  

PAULO FREIRE 1 0,01 

FREINET 1 0,01 

KRAMER 1 0,01 

ANA MAE BARBOSA 1 0,01 

TANURI 1 0,01 

Não declarada NÃO DECLARADA 64 0,62 

Outros 

BIJOU,ZANNOTO,GIOIA 1 0,01 

BRONFENBRENNER 1 0,01 

GÓES 1 0,01 

LAPIERRE 1 0,01 

  TOTAL 104 1,00 
Fonte: Tabela elaborada com base nas informações coletadas no banco de teses da CAPES. Disponível em 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em 20/10/2010 

Nota: O número é maior do que o total de pesquisas, pois, em alguns casos, foram citadas duas ou mais bases 

teóricas.  
 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010
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Anexo 06- Programas em que as teses e dissertações sobre avaliação na Educação infantil 

foram defendidas - dados desagregados. 

 

 

AGRUPAMENTO PROGRAMA  n Proporção 

Educação 

CURRÍCULO 1 0,01 

EDUCAÇÃO 45 0,49 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 1 0,01 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 0,04 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 0,02 

EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA 2 0,02 

EDUCAÇÃO:CIÊNCIAS E MAT. 1 0,01 

Estudos da 

linguagem 

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 1 0,01 

ESTUDOS DA LINGUAGEM 2 0,02 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 0,01 

LINGUÍSTICA 1 0,01 

LINGUÍSTICA APLICADA 3 0,03 

Outros 

DES. HUMANO E SAÚDE 1 0,01 

DIST. DO DESENVOLVIMENTO 2 0,02 

ECONOMIA 1 0,01 

ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 1 0,01 

ENGENHARIA ELÉTRICA 2 0,02 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 1 0,01 

POLÍTICA SOCIAL 1 0,01 

SEMIÓTICA 2 0,02 

PSICOLOGIA  

PSICOLOGIA 10 0,11 

PSICOLOGIA COGNITIVA 1 0,01 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 2 0,02 

PSICOLOGIA DO DES. E APREND. 1 0,01 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL 1 0,01 

PSICOLOGIA ESCOLAR  2 0,02 

  TOTAL 92 1,00 
Fonte: Tabela elaborada com base nas informações coletadas no banco de teses da CAPES. Disponível em 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acesso em 20/10/2010 

 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.%20Acesso%20em%2020/10/2010


 

138 

 

ANEXO 07- Documentos sobre as políticas educacionais para a  avaliação na Educação 

infantil  
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Anexo 08-– Exemplos de modelos de avaliação- Escolas  A e B 

 
 
 

[ Ângelo, 5 anos – Escola A –Turma A1- 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ Ana Clara, 4 anos – Escola A –Turma A1- 200 
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[Ângelo, 3 anos – Escola A – Turma A1 – 2008 
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[Fernanda, 5 anos – Escola B –Turma B2-
2010 
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Relatório Individual 

Grupo 2A - 2º Semestre / 2009 

 

xxxxxxxxx 

 

Estamos chegando ao final do G2 repleto de conquistas, descobertas, avanços, desafios e 
aprendizados construídos no decorrer deste período em que xxxxx muito cresceu e vivenciou de 
forma significativa o vínculo positivo com sua aprendizagem. 

xxxxxx retornou das férias radiante e muito orgulhosa em poder trazer sua irmã, que 
estava iniciando o processo de adaptação no Maternal.  

Sempre confiante, movimentava-se pelos diferentes espaços da Educação Infantil, com 
segurança e autonomia. Logo que chegava, organizava seus pertences, retirava a agenda e 
guardava a mochila, sempre com muito cuidado, nos lugares destinados para tal. Com bastante 
iniciativa, procurava logo algo para fazer depois de se certificar que tudo estava organizado. 

Foi comum vê-la fazendo desenhos coloridos, com traços bem definidos, com os diversos 
riscadores que ficavam sobre a mesa. Notamos o quanto gosta de desenhar, e o quanto faz 
questão de caprichar e utilizar todo o espaço do suporte oferecido. 

Gosta de manipular a massa de modelar com as ferramentas e fazer diversas formas com 
a massinha para compor com as panelinhas. No “canto” dos jogos, gosta de desafiar no jogo da 
memória, e montar e desmontar quebra-cabeças.  

Mostrou-se sempre disponível e prestativa em todos os momentos de arrumação da nossa 
sala, bem como em outros espaços coletivos. 

Neste semestre fez boas parcerias com a xxxxxxxxxxxxxx. Ampliou os seus 
relacionamentos, brincando em diversos momentos da nossa rotina com os alunos do Grupo2B.  

Nos momentos de conversa, conta com detalhes, coerência e encadeamento fatos que 
ocorreram na escola e fora dela, apresentando narrativa estruturada. Contou que foi à Praia do 
Forte com a sua família, e nos contou também que sua mãe guardou um saco de brinquedos para 
dar para uma pessoa na rua, que não tinha brinquedos.  

Mostrou-se mais amadurecida, expressando suas idéias e seus desejos, respeitando a 
opinião de seus amigos. 
 

xxxxx já escreve o seu nome sem necessitar das placas como referência, e já se arrisca 
escrever seu sobrenome, incentivando o grupo nesta tarefa. 

Suas produções artísticas estão cada vez mais elaboradas, coloridas e definidas. 
Já representa a figura humana em seus desenhos, e em outros materiais trabalhados em 

sala como massa de modelar, argila etc. Quando finaliza seus trabalhos, sempre escreve sozinha 
o nome atrás da folha. 

Reconhece alguns números e recita-os fazendo uso do calendário que está afixado em 
nossa sala, e faz tentativas de escrita de forma espontânea.  

xxxxxx aproveitou muito este semestre, obteve avanços e conquistas importantes em seu 
desenvolvimento e aprofundou os vínculos com os amigos e com o conhecimento. Esperamos que 
em 2010, no Infantil 5, possa ampliar suas possibilidades, vínculos e aprendizagens. 

 

                                                Professora xxxxxxxxx    

    Coordenação: xxxxxxxxxxx 

 

 

[Lia, 4 anos, Escola B – Turma B2- 2009] 
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Relatório Individual 
Grupo 1B – 1º Semestre de 2008 

 

XXXXXXXXXX 

 

XXXXX chegou à escola com um olhar curioso, observando todas as novidades ao seu 
redor. Seus amigos fizeram uma recepção calorosa quando o viram, pois veio para a escola 
alguns dias após o início das aulas. Nas primeiras semanas de aula precisou da presença de de 
sua babá, por pelo menos alguns minutinhos, para que pudesse se mostrar mais seguro na nova 
sala. Aos poucos, conforme foi estabelecendo um vínculo de confiança comigo e com xxxx, o 
choro deu lugar a um beijo seguro de despedida e a uma entrada tranqüila. Atualmente, chega 
contente à escola e faz questão de nos contar as novidades que vivencia com a família. 

É bastante afetivo com todos, sendo comum abrir um sorriso e os braços para nos dar um 
gostoso abraço. Vem a cada dia mostrando-se mais determinado em defender suas vontades e 
interesses, lutando pelo o que quer, o que significa uma importante conquista para ele. 

Expressa-se com clareza, apresentando uma fala encadeada. Em alguns momentos fala 
muito baixinho e precisamos pedir para que se coloque com maior determinação, para que possa 
ser compreendido. Nas Rodas de Conversa participa contando fatos que ocorreram fora da escola 
com muita propriedade. 

No lanche come muito pouco e tem o costume de picar tudo em pedaços bem pequeninos. 
Prefere a água ao suco. Temos o incentivado a comer mais e a não precisar mais picar a comida, 
uma vez que está crescido e que pode se alimentar melhor.   

Nas atividades de artes plásticas tem explorado mais os materiais e se arriscado a inovar 
seus desenhos, tanto com o giz de cera, ou com o lápis de cor. Anteriormente, o que aparecia 
eram traços leves e um uso restrito do espaço da folha. Atualmente, esses traços estão mais 
fortes e marcados. Nas pinturas, veste sua camiseta e rapidamente inicia seu trabalho, de uma 
maneira bastante concentrada e planejada. Ele explora e escolhe as cores que quer usar e no 
final da atividade, gosta de passar tinta em toda a sua mão para depois lavá-la. O uso da tesoura 
tem sido também uma grande novidade. Alan tem explorado bastante esse material e se arriscado 
no recorte de diferentes papéis. Ainda demonstra predileção pela cor roxa e temos o incentivado a 
utilizar outras cores nas suas construções. 

Esse foi um semestre de muitas conquistas e crescimentos para o xxxx. No próximo, 
esperamos que continue com seu jeito meigo e carinhoso que encanta a todos, que amplie ainda 
mais seus conhecimentos e que participe das atividades com maior envolvimento e alegria! 

 
 

Boas Férias! 
Professora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Orientação: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Supervisão: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 [Alan, 3 anos, Escola B – Turma B2- 2008] 

 

 
 
 
 
 


