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RESUMO

No contexto educacional atual, questões relacionadas à avaliação e à formação docente permanecem em pauta, provocando indagações e 
tensionando debates tanto no campo das políticas públicas como das pesquisas acadêmicas. Este texto integra uma pesquisa concluída que, com 
o propósito de compreender a realização do processo de avaliação institucional, organiza sua investigação a partir da seguinte problemática: 
como se desenvolve a avaliação institucional na Educação Infantil? Em direção a este questionamento, a pesquisa teve como objetivos específicos 
contextualizar a avaliação institucional na Educação Infantil no âmbito da legislação federal e municipal, bem como analisar de que forma esse 
processo avaliativo foi vivenciado por docentes de uma instituição pública que atende crianças de um a cinco anos. No que se refere às opções 
metodológicas, a pesquisa se caracteriza por uma abordagem qualitativa de caráter exploratório. Para a coleta/produção de dados foram 
desenvolvidos procedimentos de análise documental (do Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei Nº13. 005 de 2014 e do Plano 
Municipal de Educação (PME), aprovado pela Lei Nº 027/2015), realização de entrevista com uma Integrante da Equipe de Educação Infantil da 
Secretaria Municipal de Educação (SME) e aplicação de questionários às professoras e à diretora de uma das instituições que compõe a rede do 
município onde se desenvolveu o presente estudo e onde já ocorreu a avaliação institucional. A análise dos dados indica que esse processo não se 
efetivou em todas as unidades de Educação Infantil do município pesquisado, sendo que as ações avaliativas ocorreram por iniciativas de algumas 
instituições seguindo o documento “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil”, publicado pelo Ministério da Educação em 2009. Assim, 
embora tenha sido constatado através da análise documental e da entrevista que a proposta de avaliação institucional está pautada na legislação 
federal e municipal, evidenciou-se o não cumprimento de estratégias do PNE e do PME que determinam a realização dessa ação avaliativa em 
unidades de Educação Infantil. Na perspectiva das professoras e da diretora, não há clareza quanto às características desse tipo de avaliação, 
sendo destacadas fragilidades em relação aos instrumentos, à periodicidade, ao retorno dos resultados e às ações subsequentes à avaliação. 
Ainda de acordo com as participantes, esse movimento precisa ser apoiado pela gestão municipal (SME) visto que há situações identificadas na 
avaliação institucional que exigem recursos ou autonomia que a instituição de Educação Infantil não dispõe. Ao investigar a dimensão 
participativa no processo avaliativo, constatou-se que nenhuma das respondentes mencionou a família como integrante dessa ação, citando 
apenas os profissionais. Esses dados apontam o grande desafio relacionado ao entendimento da relevância da participação das famílias em avaliar 
e definir caminhos possíveis para a instituição e também para o sistema municipal (SME) naquelas ações que necessitam do apoio do órgão 
central para que sejam efetivadas. Conclui-se que a avaliação institucional encontra-se em processo de consolidação, pois a mesma ainda não se 
efetivou sistematicamente no âmbito das práticas educativas, indicando que a questão requer outras discussões e análises para fortalecer seu 
lugar no cenário de políticas públicas que se efetivem e contribuam na busca da qualidade educacional para as crianças atendidas na Educação 
Infantil.
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