
 
 
 
 
 
 
 

Manifesto do Fórum Municipal de Educação Infantil de São Paulo 
contra a avaliação em larga escala de crianças de 0 a 6 anos de idade. 

 
 

 
O Fórum Municipal de Educação Infantil de São Paulo se manifesta 

indignado com as propostas de avaliação em larga escala do desempenho 

das crianças de 0 até 5 anos e 11 meses de idade, por meio de testes, 

questionários, provas, a partir de parâmetros como o ASQ3 de origem norte 

americana. 

As crianças não são meras receptoras do que é dito e realizado pelos 

adultos, mas atribuem sentido ao que vêem e recebem, constroem hipóteses 

sobre o mundo, se manifestam através de choros, risos, balbucios, falas, 

movimentos corporais, desenhos; nos surpreendem com suas frases 

engraçadas e inteligentes. Embora quem conviva com crianças saiba disso, 

os processos avaliativos por meio de desempenho criam expectativas em 

relação a quem são e o que podem fazer as crianças e desconsideram seus 

modos de ser, entender o mundo e se manifestarem, ignoram a criança real 

e aquilo que ela inventa, descobre e imagina e as trata a partir de uma 

padrão único.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9394/96) e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução 

CNE/CEB nº 05 de dezembro de 2009), ambas de caráter mandatório,  

apontam para uma avaliação que considere as crianças em sua integralidade 

e em seus fazeres concretos e individuais, não a partir de expectativas 

abstratas e descontextualizadas.  



Acreditamos e defendemos uma avaliação do contexto das 

instituições,  a partir de uma perspectiva democrática em que as vozes e 

manifestações das famílias, profissionais e crianças se façam ouvir, tal 

como prega os Parâmetros e os Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil elaborados pelo Ministério da Educação em 2006 e 2009, 

respectivamente. Os ambientes e as propostas destinadas às crianças, as 

condições oferecidas à elas para suas produções precisam ser avaliadas em 

seus tempos, materiais, espaços, proposta pedagógica, gestão, interações 

promovidas e formação docente. Devemos também acompanhar os 

processos vividos por cada uma das crianças, percebendo seus avanços e 

desafios, suas descobertas, curiosidades, invencionices, mas NUNCA 

podemos avaliar  as crianças a partir de padrões únicos. A avaliação 

individual das crianças a partir de parâmetros de desenvolvimento 

generalizados tem produzido historicamente estigmas, rótulos e exclusões, 

uma vez que culpabiliza a criança por propostas nem sempre adequadas à 

elas, não promovendo alteração das práticas cotidianas.  

Nesse sentido, nos mostramos indignados com a proposta de uma 

avaliação nacional que desconsidera as crianças, seus fazeres e seus 

contextos. Como avaliar crianças tão diferentes por meio de uma avaliação 

pré-formulada e que parte de uma visão única de infância? Compactuar 

com esse tipo de avaliação é defender a classificação de crianças e 

instituições, que longe de ajudar no avanço de práticas oferecidas a elas, 

criam um padrão único de currículo e propostas. 

Práticas como as avaliações de desempenho em larga escala, através 

de uma ótica que se pretende objetiva e “científica” (uma vez que acredita 

ser possível obter a realidade com precisão através de dados),  esconde uma 

perspectiva antidemocrática e homogeneizante, contrária inclusive ao 

objetivo da educação em nosso país que defende a formação para a 



cidadania democrática e valoriza a ação e a voz dos sujeitos nas definições 

e avaliações de propostas nos contextos em que estão envolvidos.  

Muitos foram os avanços na área nas últimas décadas. Avanços que 

foram debatidos democraticamente em amplos debates nacionais com 

profissionais que pesquisam e trabalham direta ou indiretamente com a 

infância no Brasil e no Mundo. Esses avanços se transformaram em leis e 

em diversos documentos publicados e divulgados pelo Ministério da 

Educação e que precisam ser considerados quando se trata de formular 

políticas públicas avaliativas.  

 

 


