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A  Educação  Infantil,  parte  integrante  da  Educação  Básica,  é  um  dos  níveis 

educacionais  cuja  demanda  tem  sido  crescente.  Os  conceitos  relativos  a  esta  etapa  que 

antecede os anos iniciais do ensino fundamental vêm se transformando, indicando mudanças 

nas relações que a sociedade e a escola mantêm com a infância, caracterizada hoje como uma 

fase do desenvolvimento que necessita ser valorizada e respeitada.

A finalidade social da Educação Infantil tem, ao longo da história, se caracterizado 

por diferentes concepções que ora privilegiam a guarda, ora a assistência, ora os cuidados 

físicos e emocionais, ora os aspectos cognitivos. No Brasil, nota-se uma polarização entre o 

atendimento assistencial destinado especialmente às classes populares, enquanto nas classes 

médias,  com expectativas  mais claras em relação ao desenvolvimento integral  da criança, 

parece  haver  uma  demanda  por  propostas  que  atendam  mais  especificamente  o  aspecto 

pedagógico. Seja qual for a ênfase, verifica-se, ainda hoje, uma flagrante falta de clareza sobre 

seu caráter no âmbito do atendimento que possa oferecer, já que documentos oficiais referem-

se a esta etapa da Educação Básica ora como sendo “pré-escola” ora como sendo “educação 

infantil”1,  diferença  que,  mais  que  simples  preciosismo  vernacular,  oculta  diferentes 

concepções.

Tais denominações trazem, de modo subjacente, a noção predominante que se lhes 

atribui: o termo “pré-escola” nos permite compreender esta fase como “não-escola” e assim, 

reforça  a  idéia  de  atendimento  predominantemente  assistencial  e,  por  isso,  voltado 

especialmente à  área social.  Permite-nos  ainda,  pelo uso do prefixo “pré”,  compreendê-lo 

como etapa preparatória para o Ensino Fundamental, o que sem dúvida pode nos remeter a 

uma ênfase inadequada a aspectos escolares, notadamente com predominância de conteúdos 

sistematizados, a partir de critérios e conteúdos do ensino fundamental, numa aproximação 

imprópria  com as  outras  etapas  da Educação Básica,  especialmente no que  diz  respeito  à 

responsabilidade da criança com a “devolução” destes conteúdos ao professor, conduzindo a 
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práticas avaliativas classificatórias e, portanto, contrárias à disposição legal oferecida pela Lei 

n.  9.394/96 para esta  etapa da educação escolar.  Pensar na Educação Infantil  com função 

propedêutica,  negaria a existência de uma possível  ação favorecedora do desenvolvimento 

cognitivo de crianças de 0 a 6 anos.

Não  obstante,  a  integração  dos  aspectos  relativos  ao  cuidado,  à  assistência  e  à 

educação torna-se imprescindível para o atendimento integral à criança, posto que hoje, no 

Brasil, reconhece-se que a concepção de criança como ser completo e indivisível, tal como 

preconiza Deheinzelin,2 tem sido paulatinamente a predominante nos meios que lidam com 

este tema. Neste sentido, parece-nos claro que a denominação mais coerente desta etapa da 

Educação  Básica  seja  mesmo  “Educação  Infantil”,  afastando-nos  definitivamente  de 

concepções  indutoras  de  equívocos  e,  portanto,  aproximando-nos  indubitavelmente  da 

especificidade e intencionalidade deste nível de ensino,  inclusive porque tal  especificidade 

aponta para a elaboração de propostas pedagógicas próprias para esta etapa.

Deste modo, há que se ter clareza sobre a forma de condução do trabalho específico 

na Educação Infantil, considerando, para tanto, a concepção de construção de conhecimentos 

proposta, com diferentes enfoques e abordagens, por Jean Piaget, Lev Semionóvitch Vygotsky 

e Henry Wallon,  cuja influência tem marcado o campo da educação de modo substancial, 

através de suas contribuições a respeito do desenvolvimento cognitivo, social, emocional e 

afetivo, sem que no entanto seja adequado separar tais aspectos, seja no trabalho desenvolvido 

seja  no registro  da  avaliação  e  do  desenvolvimento das  crianças,  já  que  estes  constituem 

fatores indissociáveis no desenvolvimento infantil. (Cf. Hoffmann, 2000).

Neste  sentido,  o  respeito  a  esta  etapa  do  desenvolvimento,  especialmente  rica  e 

formadora da personalidade é condição fundamental para que seja desenvolvido um trabalho 

educativo específico que, ao mesmo tempo em que considera a vivência da infância como um 

direito da criança, propõe desafios que buscam ampliar seu universo de conhecimentos de 

modo a instrumentalizá-la para viver num mundo em constante mudança. Acompanhar este 

desenvolvimento, registrá-lo e refletir sobre ele configuram a concepção de avaliação nesta 

etapa da Educação Básica com a qual vamos trabalhar neste texto.

Consideramos que a avaliação deve se constituir em parte do processo educativo e 

não em momento destacado e alheio a este. Assim, fichas padronizadas, tal como analisadas 

por  Hoffmann3 não  demonstram  cumprir  com  o  conceito  de  avaliação  como  registro  do 

2



desenvolvimento, pois ao estabelecer padrões de normalidade quanto ao ritmo e qualidade do 

desempenho, permitem comparações e por vezes rotulam as crianças visto que comumente 

partem apenas e tão somente do trabalho proposto e desenvolvido pelo professor, ocultando 

e/ou minimizando a importância das hipóteses levantadas pelas crianças, agentes fundamentais 

do processo. Desta forma, tais fichas não contribuem para uma ação avaliativa processual, que 

possa instrumentalizar os educadores a propor novas situações de aprendizagem e, portanto, 

devem ser repensadas pelas Instituições que ainda as utilizam.

Com relação aos relatórios descritivos individuais, Hoffmann nos aponta o quanto 

estes podem se constituir também em registros classificatórios, sentencivos e comparativos de 

comportamentos da criança, especialmente se forem construídos a partir de modelos impostos 

pela administração da escola e que, portanto, alijam o educador do processo.

Nossa  proposta  considera  que  os  relatórios  individuais  devam  “historicizar”  o 

desenvolvimento  das  crianças,  partindo de  suas  conquistas  e  as  tomando como centro  do 

processo  e,  conseqüentemente  do  registro  que  se  deva  fazer,  provocando  a  reflexão  do 

educador  a  respeito  de  seu  trabalho  cotidiano  e  dos  redirecionamentos  que  possam  ser 

necessários  para  que  desafios  sejam  propostos  de  forma  contextualizada.  Tais  relatórios 

devem, assim, procurar  valorizar a  ação da criança em relação aos objetivos  propostos,  o 

caráter  evolutivo  do  processo  de  desenvolvimento,  as  intervenções  pedagógicas  e, 

especialmente,  o  caráter  individualizado  do  acompanhamento  de  cada  criança.  Entretanto, 

acrescentamos a estes registros a necessidade de elaboração de Portifólios da produção das 

crianças  que,  mais  do  que  simples  coletâneas  cujos  leitores  sejam  exclusivamente  os 

pais/responsáveis,  tornem-se  objeto  de  reflexão  do  educador  a  respeito  de  sua  prática  e 

possam,  além de  também “historicizar”  o  desenvolvimento  infantil,  contribuir  para  que  o 

educador  pense  sobre  as  propostas  que  vem  desenvolvendo  e  seus  resultados,  trazendo 

elementos de crítica e transformação ativa para o trabalho, já que o material coletado pode 

expressar  avanços,  mudanças  conceituais,  novos  jeitos  de  pensar  e  de  fazer,  alusivos  à 

progressão da criança, assim como se constituir em instrumento de autoformação do educador.

Com relação às “sondagens”, realizadas com freqüência pelos educadores infantis, 

estas devem cumprir o propósito primordial de fornecer instrumentos para que seja possível 

aos educadores “pensar os próximos passos”, propor desafios e, se necessário, redirecionar sua 

prática,  com  vistas  ao  avanço  das  crianças  na  construção  de  conhecimentos.  Assim, 
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consideramos que não é adequado que tenham um fim em si mesmas e sejam arquivadas como 

“provas” do que a criança é ou não capaz de realizar.

Esta  nossa  posição  apóia-se  na  crença  da  “provisoriedade”  dos  conhecimentos 

construídos,  considerando-os  como  uma  “rede  de  significados”  construídos  ao  longo  do 

processo,  em  oposição  `a  idéia  “de  encadeamento  lógico,  de  ordenação  necessária,  de 

linearidade na construção do conhecimento”, tal como propõe Machado.4 Assim, as sondagens 

podem e devem fazer parte dos Portifólios, visto que registram, de forma sistematizada, os 

conhecimentos que vêm sendo construídos.

Consideramos ainda que outros tipos de registros, como fotos, por exemplo, possam 

também compor o Portifólio, de modo a torná-lo um registro ainda mais “vivo” do processo 

educativo.

A formação contínua  do  educador,  especialmente  a  realizada  no próprio local  de 

trabalho, junto a seus pares, se constitui em momento privilegiado de reflexão, já que pode 

proporcionar  a  construção  coletiva  de  projetos  e  a  troca  de  experiências,  importantes 

instrumentos  de  autoformação.  A  este  respeito,  Philippe  Perrenoud  (2000)  propõe  que 

“administrar a progressão das aprendizagens” e “administrar sua própria formação contínua” 

constituem-se  em  domínios  de  competências  reconhecidas  como  prioritárias  na  formação 

contínua  das  professoras  e  professores.  Por  isso  vemos  como  necessária  a  formação  do 

educador em relação às etapas do desenvolvimento específicas da criança. Esta idéia coloca o 

professor também como agente no processo, que aprende com a avaliação se for capaz de 

enxergá-la como instrumento de sua autoformação. 

Proposta desenvolvida em uma Escola de Educação Infantil do Município de São Paulo

No ano de 2003 iniciou-se um Projeto de Formação de Coordenadores Pedagógicos de 

Escolas  de  Educação  Infantil  Municipais  de  São  Paulo,  proposto  pela  Coordenadoria  de 

Educação do Butantã, bairro da zona oeste da cidade.

Entre as propostas de estudo foi abordada a possibilidade de aprofundarmos estudos a 

respeito  da construção de Portifólios  individuais  das  crianças,  com vistas  à  formação dos 

educadores,  fundamentados  especialmente  nas  idéias  de  Idália  Sá-Chaves,  educadora 

portuguesa em atividade na Universidade de Aveiro, em Portugal e autora do livro “Portfolios 
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Reflexivos:  uma estratégia  de Formação e  de Supervisão”,  editado em 2000,  pela  mesma 

Universidade.

A partir de suas idéias, propusemos em uma Escola Municipal de Educação Infantil 

(EMEI) da região que se repensasse a forma de organização deste material, não apenas com 

vistas à organização burocrática de uma pasta com produções das crianças para que seus pais 

pudessem acompanhar seu desenvolvimento na escola, mas especialmente como estratégia de 

autoformação dos educadores.

No início das discussões, colocamos em pauta a questão da escolha do que faria parte 

ou não desta coletânea. Para tanto, houve, nos horários de Grupos de Formação (horários de 

estudo coletivo dos educadores), análises sobre o contexto histórico e social da escola, das 

crianças e dos próprios educadores, assim como discussões a respeito do exercício de poder e 

autoridade dos educadores e, em contraposição, do direito à autonomia didática do educador 

na escola pública e o seu compromisso com a qualidade.

Estas discussões foram bastante frutíferas, pois trouxeram à baila questões de fundo relativas 

ao  exercício  da  função  e,  em  especial,  ao  processo  avaliativo  desenvolvido.  O  grupo 

considerou  que  a  autonomia  deva  se  constituir  em parte  fundamental  da  responsabilidade 

profissional  no cumprimento dos  objetivos  e  estratégias constantes  do Projeto Pedagógico 

construído  coletivamente  e,  neste  sentido,  passível  de  redimensionamento  sempre  que 

necessário.

Partindo deste  princípio,  houve a  disposição de rever  os  objetivos  dos  Planos  de 

Ensino e as estratégias de registro do desenvolvimento das crianças, abrindo caminho para a 

reestruturação das práticas. 

Salientamos que a organização de coletâneas da produção das crianças já se constituía 

em prática nesta EMEI; entretanto, seu caráter transformou-se, passando de mero exercício 

burocrático a instrumento de reflexão, desde a escolha de cada produção das crianças à análise 

de seu desenvolvimento no processo educativo e `a auto-avaliação do professor.

De modo a tornar as escolhas o mais significativas do desenvolvimento das crianças 

quanto possível, o grupo de educadores procurou cotejá-las com os objetivos de cada etapa, 

trabalho que se configurou em reflexão coletiva importante para o avanço metodológico da 

proposta. A escolha das produções que constariam do Portifólio de cada criança foi objeto de 

longas discussões coletivas e o grupo de educadores, através deste exercício se fortaleceu, 
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reconhecendo que as hipóteses e os avanços das crianças ficaram mais claros, proporcionando 

a possibilidade real de redirecionamento das atividades, de modo a oferecer maiores desafios 

às crianças, sempre na perspectiva da construção do conhecimento com profundo respeito à 

infância e a sua realidade histórica, social e econômica. 

Paralelamente à construção dos Portifólios, o grupo de educadores passou a rever sua 

prática de elaboração de Relatórios individuais das crianças,  apoiado na leitura e reflexão 

coletivas do livro “Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexivo sobre a criança”, de 

Jussara Hoffmann. 

Sua proposta  de avaliação mediadora norteou a revisão das práticas deste tipo de 

registro,  estimulando os educadores a  registros mais sistemáticos e significativos que,  aos 

poucos, deixaram de lado apenas as descrições das questões comportamentais e passaram a 

privilegiar  aspectos  mais  amplos,  como as  hipóteses  construídas,  os  conflitos,  o  caminho 

percorrido, suas conquistas e as intervenções do educador.

Desta  forma,  o  grupo  de  educadores  passou  a  “construir”  Portifólios,  dos  quais 

também fizeram parte os Relatórios individuais das crianças, na perspectiva de produção de 

um material  que pudesse “historicizar” seu desenvolvimento e que, concomitantemente, se 

constituiu em instrumento de autoformação dos educadores,  já que foi  objeto de análise e 

discussões coletivas ao longo de todo o processo. 

Ao  final  daquele  ano,  as  produções  que  não  faziam parte  dos  Portifólios  foram 

entregues aos pais, juntamente com cópia dos Relatórios individuais e o material selecionado 

para os Portifólios foi encaminhado aos educadores do estágio seguinte, com o propósito de 

instrumentalizá-los  para  a  continuidade  do  trabalho,  respeitando-se  o  princípio  de 

acompanhamento da trajetória da ação e do pensamento da criança, “fazendo-lhe sucessivas e 

gradativas provocações, para poder complementar as hipóteses sobre o seu desenvolvimento.”5 

A ação de “partilhar” os registros com os educadores dos anos subseqüentes vem se 

repetindo nesta escola desde então, tendo-se tornado uma importante opção metodológica no 

que  diz  respeito  ao  acompanhamento  reflexivo  do  processo  educativo  destas  crianças 

contribuindo de forma efetiva para a autoformação dos educadores e constituindo-se em objeto 

de análise permanente do processo.

O material produzido e selecionado referente às crianças que terminaram a Educação 

Infantil nesta escola tem sido, desde o final de 2003, entregue aos educadores do primeiro ano 
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do Ensino Fundamental das escolas da região onde estas foram matriculadas. Este trabalho 

tem sido possível graças ao processo de integração de matrículas entre as escolas de Educação 

Infantil e de Ensino Fundamental e têm sido feitas reuniões entre os educadores de ambas as 

etapas, sob a orientação dos coordenadores pedagógicos de modo a “personalizar” o material, 

num processo de crescente valorização do trabalho desenvolvido na Educação Infantil.

Todo este processo tem sido registrado diariamente no livro de Projetos Especiais de 

Ação da EMEI referida, constituindo-se, também este, em material rico para reflexão, cuja 

revisão freqüente tem levado ao avanço da proposta.

O Portifólio tem se constituído, desta forma, em instrumento que contribui para o 

“amálgama” do trabalho coletivo, favorecendo a execução do Projeto Pedagógico e tornando a 

reflexão contínua um meio permanente de aprendizagem e autoformação do educador.
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