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Introdução

Por muitos anos, a concepção de alfabetização 
apresentava como pressuposto o ensino e aprendizagem 
do sistema alfabético de escrita, ou seja, ler seria deco-
dificar os sinais gráficos para transformá-los em som, e 
escrever, codificar os sons da fala transformando-os em 
sinais gráficos.

Posteriormente, com os estudos realizados por Emí-
lia Ferreiro e Ana Teberosky sobre a psicogênese da lín-
gua escrita, a concepção da alfabetização faz com que 
o ensino deixe de ser visto como o domínio de corres-
pondências entre grafemas e fonemas (decodificação e 
codificação), passando a designar o aprendizado inicial 
da leitura e da escrita, da natureza e do funcionamento 
do sistema de escrita.

Essa nova concepção de alfabetização traz para a 
sala de aula a contextualização de leituras significati-
vas, utilizando-se os mais variados gêneros textuais en-
contrados na sociedade, na escola, no ambiente a que 
a criança está inserida, com o objetivo de facilitar-lhe a 
aprendizagem.

Um dos maiores problemas enfrentado pelo sistema 
educacional brasileiro diz respeito ao fracasso escolar, 
em que se tem situado exatamente, a questão da leitura 
e da escrita, ocorrido com maior freqüência no final do 
1º e 2º anos, e que está diretamente ligado à dificuldade 
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que escola e professores alfabetizadores têm de ensinar 
a ler e escrever.

O foco, hoje, na alfabetização é a apropriação do 
sistema de escrita alfabético-ortográfico, bem como o 
desenvolvimento de capacidades motoras e cognitivas 
pertinentes a esse processo.

Todo processo de ensino aprendizagem culmina 
com uma avaliação do que foi aprendido, do que não foi 
aprendido. Na realidade, a avaliação não deve se res-
tringir a julgar sucessos ou fracassos do aluno e, sim, ter 
como uma de suas funções orientar a intervenção peda-
gógica, representando uma importante fonte de informa-
ção, uma vez que os registros feitos ao longo do processo, 
ou ano, ajudam a compreender e descrever desempenhos 
e aprendizagem dos alunos, acompanhando seus avan-
ços e indicando o momento de intervenção.

A avaliação deve estar comprometida com o desen-
volvimento das capacidades dos alunos, que se expres-
sam pela qualidade das relações que estabelecem e pela 
profundidade dos saberes constituídos.

A avaliação tem uma função diagnóstica, processu-
al, descritiva e qualitativa e envolve, portanto, sistemas 
mais abertos de avaliação a serviço das orientações da 
aprendizagem dos alunos e não apenas do registro buro-
crático de seus resultados.

A avaliação referente aos alunos em processo de alfa-
betização necessita conter em si as capacidades e os con-
teúdos curriculares que são pertinentes a esse segmento 
e que abrangem conhecimentos e atitudes que se relacio-
nam a essas capacidades, envolvendo ainda dimensões 
motoras, cognitivas, socioafetivas, éticas, estéticas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) enfa-
tizam que a produção de instrumentos de avaliação têm 
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que levar em consideração várias dimensões ou eixos do 
conhecimento: Conceituais, Procedimentais, Atitudinais. 
(BRASIL, 1997).

Essa nova forma de fazer avaliação se delineia 
como uma prática que procura auxiliar o professor alfa-
betizador a orientar seu trabalho e acompanhar o desen-
volvimento do educando de maneira integral, ou seja, em 
todas as suas dimensões.

O presente trabalho tem como objetivo provocar 
uma reflexão sobre a avaliação realizada junto aos alu-
nos, em processo de alfabetização, e teve como referen-
cial o estudo teórico, nas modalidades bibliográfica e do-
cumental.

Esperamos que este trabalho auxilie os professores 
alfabetizadores a fazerem uso de uma avaliação integra-
dora que, além de envolver educador e educando como 
sujeitos do processo, deve ser incentivada e aprimorada 
para que se consiga atingir a tão almejada qualidade na 
educação. 

Alfabetização e a Psicogênese da Língua Escrita

O conceito de alfabetização pode ser entendido 
como o processo de aquisição da língua escrita ou, então, 
das habilidades básicas de leitura e escrita, sendo a de-
codificação representativa do ato de ler e a codificação, 
do uso da palavra escrita.

Para Ferreiro (2004), a codificação é a

[...] transcrição das letras do alfabeto em código 
telegráfico, a transcrição dos dígitos em código 
computacional... o sistema alfabético para a lin-
guagem ou o sistema ideográfico para os números 
(p. 11-12).
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Escrever, no processo de alfabetização, representa 
transformar fonemas em grafemas, e ler é, exatamente, 
o contrário: transformar grafemas em fonemas. Adquirir 
a habilidade da leitura significa decifrar e traduzir um 
código, estabelecendo a correspondência entre os sinais 
gráficos e os sons.

Em estudos realizados, em 1974, com crianças na 
faixa etária de 4 a 6 anos, Emilia Ferreiro e Ana Tebe-
rosky concluíram que esses alfabetizandos passam por 
diferentes estágios de concepção da escrita, indo desde 
a incapacidade de diferenciar a escrita dos desenhos até 
chegar à elaboração da hipótese alfabética da escrita.

As produções gráficas (escritas) produzidas, inicial-
mente, pelas crianças eram orientadas no sentido de es-
crever da esquerda para a direita e de cima para baixo e, 
também, quanto ao traçado e as formas dadas à  escrita.

Ainda na fase inicial do processo de alfabetização, 
a criança costuma fazer uso de figuras para representar 
sua escrita, acreditando que os desenhos expressam o 
que é preciso escrever, tornando-se, assim, as primeiras 
manifestações de escrita da criança.

Diferenciar desenho e escrita inicia-se a partir do 
momento em que a criança começa a elaborar critérios 
para interpretar um texto apresentado, baseando-se no 
pressuposto de que deve existir uma quantidade mínima 
de letras necessárias para que a escrita possa ser lida ou, 
ainda, que a palavra não deve possuir letras repetidas.

Após o período de identificação de desenho e es-
crita, a criança passa para o estágio em que já consegue 
trabalhar com a variação das letras (quantidade, posição 
etc.).

Saindo desse período de aprendizagem, a criança 
descobre que a escrita representa a fala e não o objeto a 
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que se refere. Ao falar uma palavra, o som que é emitido 
tem correspondência com a quantidade de partes da pa-
lavra; a partir desse momento, começa a formular uma hi-
pótese conceitual conhecida como silábica, em que cada 
letra representa uma emissão sonora ou, ainda, uma síla-
ba da palavra.

Ferreiro (2005) observou, em pesquisa realizada em 
1974 com crianças em processo de alfabetização das es-
colas do México, que as crianças exigem uma letra para 
cada sílaba, mas, frequentemente, é qualquer letra para 
qualquer sílaba, e as letras devem ser diferentes umas 
das outras.

Durante esse período, a criança vê-se diante de 
conflitos que se originam da semelhança existente nas 
partes sonoras de uma palavra. Muitas vezes, a pronún-
cia de alguma sílaba existente na palavra pode levar a 
criança a não conseguir identificá-la, confundindo-a com 
outra.

O ingresso da criança no período silábico-alfabéti-
co dá-se quando ela descobre que a sílaba não pode ser 
considerada como uma unidade, que uma só letra não 
representa uma sílaba, que é necessário mais de uma le-
tra para formar uma sílaba, diferenciando-se da maneira 
como os sons das sílabas são falados, dando a idéia à 
criança de que uma sílaba representa uma única letra.

Antes de atingir o nível alfabético, a criança, mais 
uma vez, passa por um período de conflitos, questionan-
do-se quanto ao que está incoerente na sua escrita e o 
que necessita ser alterado.

O período de desenvolvimento, conhecido por alfa-
bético, é exatamente o momento em que ocorre o estalo 
da alfabetização, é a constituição alfabética de sílabas 
que leva a criança a estar apta a ingressar no mundo da 
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leitura e da escrita. A criança começa a escrever, alfabeti-
camente, algumas sílabas, permanecendo outras sílabas 
no modo silábico.

Em relação a esse tipo de conflito, Grossi (1990, p. 
23) esclarece que ele ocorre porque certas letras, pelo seu 
nome, podem ser consideradas como uma sílaba comple-
ta, por exemplo, “ge” em gelo, que ela escreve “glo”, ou 
“q” em querida, que ela escreve “qrida”.

No nível alfabético, a criança passa a ter o domí-
nio do conhecimento de que as sílabas possuem duas ou 
mais letras e são formadas, geralmente, por uma conso-
ante mais uma vogal. Convém comentar que, mesmo ten-
do chegado ao nível alfabético, algumas crianças ainda 
precisam ter reforçado seu aprendizado quanto à escrita 
e leitura de palavras, para que possam dar início ao pro-
cesso de leitura e construção de textos.

O início da aprendizagem, na construção de texto, 
leva a criança a deparar-se com mais um conflito oca-
sionado pela separação das palavras. Ao tentarem criar 
um texto, muitas vezes defrontam-se com palavras, das 
quais não têm o domínio das sílabas que as compõem. É 
por isso que, muitas vezes, encontramos nas atividades 
escritas dos alfabetizandos palavras que estão grafadas 
de forma errada.

Habitualmente, durante a produção de um texto, 
os alunos alfabéticos expressam-se de forma oral, numa 
tentativa de compreenderem foneticamente as sílabas 
que irão compor a palavra pretendida para fazer parte de 
sua produção textual.

Podemos observar, pelo conteúdo descrito, que o 
processo de alfabetização envolve a aquisição da leitu-
ra e da escrita e transforma-se num período de conflitos 
e descobertas. Para entendermos melhor esse processo, 
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no próximo bloco, deter-nos-emos, de forma mais inten-
sa, sobre a leitura e escrita das crianças em processo de 
alfabetização.

Leitura e Escrita

Espera-se que a criança, por volta dos seis anos de 
idade, já se encontre pronta para iniciar seu processo de 
leitura e escrita, pois é, nessa faixa etária, que a criança já 
tem desenvolvido as capacidades de percepção e concei-
tuação, necessárias para o ingresso no mundo  letrado.

Algumas crianças podem apresentar obstáculos 
durante seu aprendizado na alfabetização. Geralmente, 
esses obstáculos podem ser motivados pela não-sociali-
zação e maturação da criança, em um período que ante-
cedeu seu ingresso na escola, ocasionando dificuldades 
no acompanhamento das atividades escolares, com falta 
de coordenação motora, percepção e domínio da lingua-
gem necessária para a compreensão gráfica no início da 
alfabetização.

Ao ingressar na escola para ser alfabetizada, a 
criança já domina uma determinada língua oral, usada 
no grupo social a que pertence ou em que vive, e essa 
língua pode estar próxima ou distante da língua escrita 
convencional, principalmente, levando-se em considera-
ção a diversidade de dialetos existentes no nosso país 
(Brasil), podendo o processo de alfabetização apresentar-
se diferenciado. 

A aquisição de um conhecimento novo, seja ele 
qual for, parte do conhecido para o desconhecido, de uma 
experiência anterior para uma nova, e no aprendizado da 
leitura não é diferente: a criança passa do já concreto 
para o abstrato, saindo do seu universo infantil da lin-
guagem para o universo total.
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Para ser alfabetizada, a criança precisa já ter de-
senvolvido algumas áreas que envolvem a coordenação 
motora, o domínio da linguagem, a lateralidade, a orien-
tação espacial e corporal. Somente assim, ela poderá 
transferir para o espaço da folha do caderno as habilida-
des que serão desenvolvidas, gradualmente, e que lhe 
possibilitarão a compreensão gráfica necessária para o 
início do processo de alfabetização.

É importante que a criança tenha um período in-
trodutório que anteceda seu ingresso na alfabetização, 
tornando-a apta a assimilar os conceitos e as operações 
mentais, que são necessários nesta etapa da aprendiza-
gem, em que é preciso já ter o domínio de algumas habi-
lidades consideradas como pré-requisitos para a apren-
dizagem da leitura e escrita. 

Em relação ao domínio das habilidades na alfabe-
tização, Soares (2001, p. 22) se posiciona no sentido de 
que, nessa perspectiva, o sucesso ou fracasso da alfa-
betização relaciona-se com o estágio de compreensão 
da natureza simbólica da escrita em que se encontra a 
criança.

Para que a criança consiga se apropriar do siste-
ma de representação da escrita, precisa, primeiramente, 
compreender que a escrita é a representação da fala e, 
também, sua representação gráfica. Sem ter conseguido 
compreender estas questões, a criança não conseguirá 
entender a escrita.

Leitura e escrita na alfabetização são desenvolvi-
das paralelamente, mas a leitura é rapidamente assimi-
lada pelas crianças, as quais poderão chegar a ler um 
número maior de palavras do que as que escreve.

Os professores alfabetizadores costumam iniciar 
o processo de aquisição da escrita pelas crianças ensi-
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nando a forma gráfica das letras, utilizando inicialmente 
a letra maiúscula, por acreditarem que ela é mais sim-
ples, mais legível e mais fácil de ser aprendida. Somente 
é apresentada à criança a letra cursiva quando ela já se 
encontra mais amadurecida, conhece e já grafa correta-
mente as letras.

Um dos fatores que influenciam o processo de aqui-
sição da escrita pelas crianças, em processo de alfabeti-
zação, é a vontade de aprender a escrever, de construí-
rem, sozinhas, um texto, uma história, de colocarem na 
folha de papel sua produção, suas idéias, seus sonhos 
etc. Enquanto a criança não sentir essa vontade, seu 
aprendizado poderá ser lento e demorado.

Concluir o processo de aprendizagem da leitura e 
da escrita dos alunos da alfabetização é tornar a criança 
um leitor e produtor de texto, para evoluir através de seu 
aprendizado, passando a ter uma leitura do mundo que 
o cerca.

A Alfabetização Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais

A referência atual para a alfabetização encontra-se 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96). O artigo 
32 da LDB determina que o Ensino Fundamental tenha 
por objetivo a formação básica do cidadão, partindo-se 
do desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo.

A fundamentação para a alfabetização expressa 
nos PCNs está embasada no paradigma construtivista 
ou, ainda, na psicogênese da língua escrita, que se ini-
ciou a partir dos estudos realizados por Emilia Ferreiro 
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e Ana Teberoskvy com crianças das escolas do México, 
fundamentadas nos estudos de Jean Piaget sobre o de-
senvolvimento cognitivo da criança, mediante os quais 
ele postula que a criança vai construindo seu conheci-
mento através da passagem por seus estágios de desen-
volvimento.

Segundo a definição de alfabetização contemplada 
nos PCNs, ela não se restringe apenas ao ato de ensinar a 
ler e a escrever, vai mais profundo do que o ensino de co-
dificar e decodificar. Para os PCNs, alfabetizar é compre-
ender o sentido de texto e para que isso ocorra torna-se 
necessário incluir no ensino todas as tipologias textuais.

A ênfase dada ao ensino está nos usos sociais da 
língua, formando para a cidadania, para a criticidade e 
para a inserção do cidadão no meio letrado, para que ele 
possa fazer uso de seus direitos através de uma leitura 
do mundo que o cerca.

A essência do programa de alfabetização, em vigor 
no sistema educacional brasileiro, pretende fazer com 
que o alfabetizando compreenda, desde cedo, o sentido 
de mensagens escritas e orais; que consiga ler textos de 
vários gêneros, combinando estratégias de seleção, ante-
cipação, inferência e verificação; que utilize a linguagem 
oral com eficácia; que se aproprie dos usos e formas da 
língua escrita e oral; enfim que a criança torne-se produ-
tora de textos.

Como os PCNs objetivam que o ensino na alfabeti-
zação deve ser feito a partir de textos, estes devem ser 
autênticos e apresentados por meio de portadores diver-
sificados (placas, faixas, cartazes, bilhetes, livros etc.).

A partir da leitura que fizemos da especificidade da 
alfabetização contemplada pelos PCNs, observamos que 
a prioridade está em trabalhar contextualizando, tornan-
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do a criança, desde cedo, um leitor e escritor, para que 
só assim ela possa fazer, conforme as palavras de Paulo 
Freire, “uma leitura do mundo”, e sentir-se parte ativa 
deste mundo, conhecedora de seu direitos.

Avaliação

Durante muito tempo, a avaliação da aprendizagem 
escolar esteve a serviço de uma pedagogia dominante, 
que servia a uma sociedade sujeita a um modelo social 
liberal-conservador. Assim, cada pedagogia exigia um 
modelo de avaliação que atendesse à sociedade domi-
nante na época.

 A avaliação no modelo liberal-conservador era au-
toritária, classificatória e freadora do desenvolvimento 
do educando, classificando-o através de menções, sejam 
elas em notações numéricas ou em notações verbais. 

Quanto à avaliação classificatória, Luckesi (2002) 
discorre:

A prática escolar usualmente denominada de ava-
liação da aprendizagem pouco tem a ver com ava-
liação. Ela constitui-se mais de provas e exames 
do que de avaliação que tem por finalidade, no 
caso da aprendizagem escolar, verificar o nível de 
desempenho do educando em determinado conte-
údo e classificá-lo em termos de aprovação/repro-
vação. (p. 42). 

Já nas pedagogias preocupadas com a transfor-
mação, a avaliação manifestava-se como um mecanismo 
para diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno, 
devendo ser assumida como um instrumento de compre-
ensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o 
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aluno, tendo em vista tomar decisões para que o educan-
do avance em sua aprendizagem. 

Na educação, a avaliação constitui um conjunto de 
ações que auxilia o educador a refletir sobre as condições 
de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às ne-
cessidades apresentadas pelas crianças. É um elemento 
indissociável do processo educativo, que possibilita defi-
nir critérios para planejar as atividades e criar situações 
que gerem avanços na aprendizagem das crianças (BRA-
SIL, 1998).

A avaliação da aprendizagem objetiva diagnosti-
car o rendimento educacional, possibilitando a tomada 
de decisões, visando ao desenvolvimento integral e à for-
mação de valores capazes de tornar o homem apto para 
o exercício da cidadania. A criança deve ser avaliada na 
perspectiva de se diagnosticar o que aprendeu e o que 
não foi possível aprender; por que não aprendeu e buscar 
os mecanismos capazes de superar os resultados encon-
trados (HADJI, 2001; HOFFMANN, 1993; PERRENOUD, 
1999).

Essa avaliação deve ser dinâmica, pois requer uma 
tomada de decisão diante das situações diagnosticadas 
em favor da aprendizagem; deve ocorrer durante todo 
o período letivo, visto que o desenvolvimento humano 
é contínuo; não deve ser excludente porque, ao formar 
pessoas, deve-se buscar a sua inclusão social, de modo 
geral, e educacional, de modo específico.

A Avaliação na Alfabetização

Avaliar exige sabedoria para compreender o ser 
humano em desenvolvimento; revelar potencialidades 
e déficits; despertar valores, virtudes, discernimento, 
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equilíbrio e afetividade, formando elementos que, juntos, 
engrandecem a prática docente. 

A avaliação inicial e a somativa são realizadas em 
um momento concreto (inicial e final), com a finalidade de 
abordar informações sobre o saber ou não-saber dos alu-
nos. A avaliação inicial informa sobre o conhecimento e as 
capacidades dos alunos em relação aos novos conteúdos 
da aprendizagem. É utilizada para ajustar ou modificar 
as atividades que haviam sido preparadas em função dos 
conhecimentos e dificuldades que as crianças demons-
tram no início do processo de ensino-aprendizagem; in-
forma, igualmente, sobre os conhecimentos prévios das 
crianças em relação aos conteúdos. Essa avaliação auxi-
lia o trabalho do professor alfabetizador, identificando o 
que o aluno já aprendeu, que experiências traz consigo, 
com a intenção de favorecer aprendizagens o mais signi-
ficativas possível. É, portanto, útil para planejar e progra-
mar a unidade e/ou as atividades (BASSEDAS, 1999). 

A avaliação formativa se realiza de uma maneira 
progressiva e paralelamente às diferentes situações e 
atividades que são desenvolvidas em sala de aula. Per-
mite modificar a intervenção pedagógica, a partir das 
informações obtidas nas várias dimensões do processo 
de ensino-aprendizagem. Procura adaptar o ensino às 
características e necessidades que o aluno apresenta no 
decorrer do período letivo. 

A partir da avaliação inicial e formativa, podem-se 
conhecer as diferentes dificuldades e necessidades dos 
alunos e planejar situações de ensino mais diversificadas 
que permitam a cada um a possibilidade de realizar as 
tarefas que lhe sejam solicitadas, sem que se sinta inca-
paz ou frustrado.

A avaliação somativa possibilita realizar uma valo-
ração dos conhecimentos adquiridos pelos alunos. Rea-
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liza-se ao final de uma atividade de ensino, como um 
curso, um ciclo, uma quinzena ou uma unidade didática. 
Permite estabelecer o grau de alguns objetivos previa-
mente estabelecidos e, supostamente, trabalhados no 
decorrer de um espaço de tempo determinado (HOFFA-
MNN, 2005). 

Essa modalidade de avaliação possibilita externar 
informações sobre o que as crianças aprenderam em rela-
ção aos conteúdos que foram trabalhados. Permite emitir 
um juízo em relação ao aluno e aos seus progressos, em 
um determinado momento. Também possui uma função 
reguladora, pois é possível replanejar, conforme seus 
resultados, o ensino que foi realizado. Dessa maneira, 
pode-se modificar a unidade didática que se havia pla-
nejado ou, ainda, retomar determinados conteúdos tra-
balhados quando se avalia, cujos objetivos previstos não 
foram atingidos. 

Conforme o Referencial Curricular Nacional (RCN), 
a avaliação tem

[...] como função acompanhar, orientar, regular e 
redirecionar esse processo como um todo. A ava-
liação também é um excelente instrumento para 
que a instituição possa estabelecer suas priorida-
des 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 (BRASIL, 1998, p. 59). 

Para que os educadores possam realizar uma ava-
liação eficaz e coerente de seus alunos, de uma maneira 
sistemática e objetiva, é necessário fazer minuciosas e 
exaustivas observações. É preciso recolher dados, obter 
informações relevantes sobre o que as crianças são ca-
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pazes de fazer, que sirvam de subsídio para a tomada de 
decisão, fundamentando um ensino adequado às neces-
sidades infantis. Nesse sentido, as atitudes esperadas 
do educador demandam a proposição de atividades com 
a finalidade de observar, escutar e, sobretudo, compreen-
der as peculiaridades de sujeitos que estão no alvorecer 
da vida.

Um instrumento interessante e útil usado pelos 
professores, no seu cotidiano, para aprender a observar e 
a refletir sobre o que acontece na aula, é o diário de clas-
se, no qual se anotam as situações, experiências e os di-
versos aspectos da caminhada do grupo, bem como das 
crianças, individualmente, e de seus processos, seja no 
âmbito da aprendizagem ou relacional. O diário de classe 
auxilia, então, a compor os dados que integrarão a ava-
liação da criança. Seu preenchimento é feito diariamente 
e durante todo o ano letivo, sendo encerrado somente ao 
final do ano, quando se torna parte do acervo da escola 
(BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999).

Além da observação e do diário de classe, cumpre 
mencionar o registro de acompanhamento individual uti-
lizado pelo educador para fazer anotações significativas 
sobre o processo de desenvolvimento afetivo, cognitivo e 
social da criança. Esse registro deve ser feito periodica-
mente, auxiliando o professor a ajustar seu trabalho pe-
dagógico, quando necessário.

Uma avaliação de natureza individual é mais dese-
jada – e possível de ser concretizada – na alfabetização, 
requerendo, do educador, mais atenção, cuidado e com-
prometimento. A avaliação é também auxiliar do educa-
dor no trabalho com a diversidade que existe em cada 
turma, ou grupo de alunos, subsidiando experiências 
educativas pertinentes, que os ajudem a avançar e a se 
desenvolver. Desse modo, é possível o professor conhe-
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cer-lhes as necessidades individuais e grupais, ponde-
rando que nem todos os alunos possuem o mesmo ritmo 
de desenvolvimento e aprendizagem. 

Luckesi (2002) defende que a avaliação da apren-
dizagem, para ser um ato amoroso, deve acolher o aluno 
sem distinção de classe social; deve integrar o aluno às 
atividades, ao grupo, à escola; deve incluir todas as cul-
turas em uma só, tudo com o mesmo objetivo. 

O educador também pode fazer uso da avaliação 
diagnóstica, que tem por objetivo a inclusão, e não a ex-
clusão. A inclusão tem por meta aquilatar coisas, atos, 
situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões no 
sentido de criar condições para a obtenção de uma maior 
satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando, ou 
construindo, partindo de objetivos comuns, do educador 
e do aluno (HADJI, 2001). 

O avaliador tem sempre um pé fora do presente ato 
de avaliação. Ele tem um pé no dever-ser. Ele sabe (ou 
deve saber) o que deve ser (deve saber fazer) o aluno. 
É em nome desse dever-ser, que representa o conteúdo 
de uma expectativa específica, que ele julga (aprecia) o 
desempenho atual do aluno (HADJI, 2001). 

Na concepção de Hadji (2001), avaliar não consiste, 
pois, simplesmente, em medir esse desempenho, mas em 
dizer em que medida ele é adequado, ou não, ao desem-
penho que se podia esperar desse aluno.

 
Considerações Finais 

 A avaliação da aprendizagem tem por objetivo 
maior auxiliar o aluno no seu crescimento e, por isso, na 
integração consigo mesmo, ajudando-o na apreensão de 
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conteúdos significativos, além de responder a uma ne-
cessidade social.

Assim, para a conquista de melhorias no sistema 
educacional voltado aos alunos em processo de alfabeti-
zação, faz-se necessário prestar um esclarecimento sobre 
o processo avaliativo, para que se passe a ter uma avalia-
ção mais abrangente e que atenda às reais necessidades 
desses alunos.

Espera-se que seja realizada uma avaliação que 
auxilie o processo de ensino e aprendizagem dos alfabe-
tizandos. Para tanto, é preciso deixar de atribuir notas, 
que podem aprovar ou reprovar, e passar a construir uma 
avaliação preventiva, contínua e diária que servirá como 
subsídio para o educador na hora de avaliar se os objeti-
vos – do educando e do educador – foram atingidos.

O acompanhamento atento do educador sobre o 
processo de aprendizagem dos alunos é um diferencial no 
processo de construção de conhecimento pelos  mesmos.

Antes de se fazer diferente, é preciso pensar dife-
rente sobre o que se faz. Assim, há que pensar a prática 
avaliativa de forma a atender aos seguintes aspectos: 
otimização da metodologia utilizada em sala de aula; 
ênfase no processo de avaliação contínuo, por meio de 
atividades e exercícios; foco na aprendizagem do aluno; 
comprometimento do educador.

Dessa maneira, esperamos que este trabalho sirva 
como instrumento de reflexão sobre a prática avaliativa 
existente, hoje, no cenário educacional, elevando cada 
vez mais a procura por uma avaliação de qualidade que 
auxilie a criança em seu percurso de alfabetização. 

Comungando com o pensamento de Luceksi (2002), 
dizemos com ele: “estamos construindo o hoje e o ama-
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nhã, que, com certeza, será melhor do que o ontem, em 
decorrência da nossa ação”. 
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