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RESUMO
Há um quantitativo significativo de crianças que chegam aos anos 
finais do Ensino Fundamental sem ter consolidado as habilidades de 
alfabetização, mais precisamente relacionadas à leitura e, por causa 
disso, demonstram maiores dificuldades para ler e compreender 
textos mais complexos. Nesse contexto, acredita-se na importância 
da mediação e do incentivo do professor na formação do leitor nos 
anos iniciais no Ensino Fundamental. Entretanto, não só o ensino é 
considerado como elemento fundamental dessa atividade, as formas 
de avaliar e de interpretar os resultados também se configuram 
como grandes aliadas nesse processo. Em face desta problemática, 
foi realizada uma pesquisa para investigar as práticas de avaliação 
de leitura das professoras que lecionam no ciclo de alfabetização (1º, 
2º e 3º anos) em uma escola da rede municipal de Fortaleza. Esta 
pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de campo de abordagem 
qualitativa. Desse modo, constatou-se que a observação é uma técnica 
muito utilizada pelas professoras para avaliar a leitura dos alunos 
que se encontram nas turmas de alfabetização. Tais observações 
seguem uma sistematização orientada pela Secretaria Municipal de 
Fortaleza. Foi identificado também que as professoras compreendem 
a necessidade da avaliação periódica com a intenção de perceber 
as dificuldades apresentadas pelos alunos e, assim, intervir para 
melhorar seu processo de aprendizagem na leitura.
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ABSTRACT
There is a significant number of children who arrive in the final years 
of elementary school without having consolidated literacy skills, 
precisely, related to reading and, therefore, have greater difficulties in 
reading and understanding more complex texts. In this context, we 
believe in the importance of teacher mediation and encouragement in 
the formation of the reader in the initial years of Elementary School. 
However, not only is teaching considered as a fundamental element 
of this activity, the ways of evaluating and interpreting the results are 
also as great allies in this process. Faced with this problem, a research 
was carried out to investigate the reading assessment practices of 
the teachers who teach in the literacy cycle (1st, 2nd and 3rd years) 
in a municipal school of Fortaleza. This research is characterized as 
a field research of qualitative approach. Thus, the research found 
that observation is a technique widely used by teachers to assess 
the reading of students in literacy classes. These observations follow 
systematization under the guidance of the Municipal Secretary 
of Fortaleza. It was also noticed that the teachers understand the 
need for periodic evaluation with the intention of perceiving the 
difficulties presented by the students and, thus, intervene to improve 
their reading learning process.

Key-words: Assessment. Reading. Literacy.

Introdução

O Ceará monitora o processo de alfabetização de seus 
alunos por meio da aplicação sistemática de avaliações em lar-
ga escala. Conforme os resultados da avaliação diagnóstica re-
alizada pelo PAIC, em 2014, as habilidades mais complexas re-
ferentes à leitura de textos ainda apresentam índices de acerto, 
pelos alunos do 2º ano, abaixo de 60%. Esse resultado também 
é verificado nos anos seguintes.

Diante do exposto, acredita-se que ainda há um quan-
titativo significativo de crianças que chegam nos anos finais 
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do Ensino Fundamental sem ter consolidado as habilidades de 
alfabetização, mais precisamente relacionadas à leitura e, por 
causa disso, demonstram maiores dificuldades para ler e com-
preender textos mais complexos.

Nesse contexto, acredita-se na importância da mediação 
e do incentivo do professor na formação do leitor nos anos ini-
ciais no Ensino Fundamental. É necessária a prática de inse-
rir as crianças em situações significativas de interação com os 
diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade para o 
desenvolvimento de sua formação leitora.

Entretanto, não só o ensino é considerado como elemen-
to fundamental dessa atividade, as formas de avaliar e de in-
terpretar os resultados também se configuram como grandes 
aliadas nesse processo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa orientam que a avaliação pode subsidiar 
a prática reflexiva do professor, alimentar e conduzir as inter-
venções pedagógicas, que devem ser contínuas e com o olhar 
para o conhecimento do aluno, valorizando seu conhecimento 
prévio (BRASIL, 1997).

Em consonância com os PCN, a Resolução nº 7, de 14 de 
dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Educação/ Câma-
ra de Educação Básica, em seu artigo 32, defende que a avalia-
ção dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola 
como parte integrante da proposta curricular e da implementa-
ção do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica. Por-
tanto, deve assumir um caráter processual, formativo e partici-
pativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica (BRASIL, 2010).

A avaliação alicerça a prática do professor como elemen-
to que permite uma reflexão contínua, pela qual se torna pos-
sível pensar em ajustar a forma como se trabalham os conte-
údos para proporcionar o êxito na aprendizagem dos alunos. 
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Assim, “[...]a avaliação das aprendizagens só pode acontecer 
se forem relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, 
analisando a adequação das situações didáticas propostas aos 
conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em 
condições de enfrentar”. (BRASIL,1997, p.55).

Atualmente, as políticas e programas de formação de 
professores alfabetizadores, em nível nacional e estadual, vêm 
possibilitando uma melhoria na realidade educacional. No en-
tanto, apesar de Fortaleza contar com o apoio do PAIC e PNAIC, 
Estado e Governo Federal, respectivamente, a Secretaria Muni-
cipal de Educação vem desenvolvendo diversas ações para dar 
um atendimento diferenciado aos alunos matriculados nos 3º, 
4º e 5º anos do Ensino Fundamental que se encontram não 
alfabetizados. A identificação dessa situação dos alunos é feita 
considerando os resultados das avaliações.

Face a esta problemática, foi realizada uma pesquisa 
para investigar as práticas de avaliação de leitura das professo-
ras que lecionam no ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) em 
uma escola da rede municipal de Fortaleza. Os resultados, pois, 
são apresentados neste artigo. 

Referencial teórico

As concepções da avaliação da aprendizagem

 A relação que o professor estabelece com a avaliação é 
de fundamental importância para nortear sua prática reflexi-
va quanto ao seu papel no processo do ensino e da aprendi-
zagem. Com isso, a prática do professor que se orienta com 
base em uma concepção de avaliação formativa estará sempre 
apontando para o repensar de sua prática em função de novas 
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estratégias de ensino que considera o aluno como o centro do 
processo.

Luckesi (1998) acredita que a avaliação está a serviço da 
democratização do ensino a partir do momento em que é uti-
lizada para diagnosticar o estágio de aprendizagem no qual se 
encontra o aluno e age de forma que promova o seu avanço. 

Desse modo, a avaliação não seria tão-somente um ins-
trumento para a aprovação ou reprovação dos alunos, mas 
sim um instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em 
vista a definição de encaminhamentos adequados para a sua 
aprendizagem. Se um aluno está defasado não há que, pura e 
simplesmente, reprová-lo e mantê-lo nesta situação. (LUCKE-
SI, 1998, p.81).

Dessa forma, Vianna cita que:

A avaliação não é um valor em si e não deve ficar res-
trita a um simples rito da burocracia educacional; ne-
cessita integrar-se ao processo de transformação do 
ensino/aprendizagem e contribuir, desse modo, ativa-
mente, para o processo de transformação dos educan-
dos (VIANNA, 2005, p.16).

De acordo com as ideias de Vianna, Luckesi acredita que 
um educador que esteja preocupado com uma prática transfor-
madora deve agir de forma consciente e refletidamente, pois 
em sua trajetória deverá estar clara e explícita o que está fa-
zendo e onde deverá chegar com as suas ações para garantir o 
aprendizado de seus alunos. Por isso, não se acredita em uma 
avaliação mecânica, e sim em“[...] uma atividade racionalmen-
te definida, dentro de um encaminhamento político e decisório 
a favor da competência de todos para a participação democráti-
ca da vida social. ” (LUCKESI,1998, p.46).

Diante do exposto, Hoffmann chama a atenção que:
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A avaliação é substancialmente reflexão, capacidade 
única e exclusiva do ser humano, de pensar sobre seus 
atos, de analisá-los, julgá-los, interagindo com o mundo 
e com os outros seres, influindo e sofrendo influências 
pelo seu pensar e agir. Não há tomada de consciência 
que não influencie a ação. Uma avaliação reflexiva auxi-
lia a transformação da realidade avaliada (HOFFMANN, 
2001, p.10). 

Portanto, uma avaliação a serviço da aprendizagem bus-
ca uma observação permanente dos saberes que emergem dos 
alunos com a intenção de agir sobre cada indivíduo. Assim, a 
referida autora acredita em uma avaliação mediadora que se 
propõe não apenas a conhecer, mas promover ações pedagógi-
cas que beneficiem os educandos. Para isso, o professor passa a 
desempenhar o papel de investigador para observar e redefinir 
suas ações para uma aprendizagem significativa, criando situ-
ações que atendam às necessidades de cada aluno sem perder 
a noção do todo. 

Para que isso ocorra, Hoffman (2001) defende uma prá-
tica avaliativa pensada para o futuro com o acompanhamento 
de todas as etapas no decorrer do processo em que seja possí-
vel realizar estratégias pedagógicas como forma de avanço dos 
alunos, pois se o professor for bem observador, poderá plane-
jar sua ação de forma flexível. “Assim como uma seta, a avalia-
ção direciona-se, essencialmente, para frente, não para julgar 
e classificar o caminho percorrido, mas para favorecer a evo-
lução da trajetória do educando”. (HOFFMANN, 2001, p.21).

O que normalmente observa-se nas salas de aula é a prá-
tica do professor pensada para o coletivo. O planejamento é re-
alizado para um grupo homogêneo de alunos, que existe só na 
mente do professor que não observa as especificidades de cada 
aluno de sua sala de aula. Portanto, Hoffmann (2001) acon-
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selha que o trabalho pedagógico do professor seja delineado 
para o coletivo, mas com o olhar para os diversos indicadores 
individuais de forma que possibilite ao aluno repensar suas hi-
póteses sobre a diversidade de conhecimentos que estão sendo 
construídos. O professor necessita acompanhar e promover a 
evolução de cada aluno dentro da heterogeneidade da turma, 
pois os alunos aprendem na relação com os outros, e cada um 
aprende no seu tempo.

Luckesi (1998, p.118) ressalta que “Enquanto o planeja-
mento é o ato pelo qual decidimos o que construir, a avaliação 
é o ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos 
construindo o nosso projeto”. Dessa forma, acredita-se que 
para promover um ensino de qualidade os professores necessi-
tam desenvolver na sua prática o hábito de realizar a avaliação 
para diagnosticar as reais dificuldades apresentadas pelos alu-
nos e nortear as ações pedagógicas para intervir no processo de 
ensino e de aprendizagem. Perrenoud acredita que:

O diagnóstico é inútil se não der lugar a uma ação 
apropriada. Uma verdadeira avaliação formativa é ne-
cessariamente acompanhada de uma intervenção dife-
renciada, com que isso supõe em termos de meios de 
ensino, de organização dos horários, de organização do 
grupo-aula, até mesmo de transformações radicais das 
estruturas escolares (PERRENOUD, 1999, p.15).

Para Coll (2004, p 372), “[...] a avaliação não termina 
com a emissão de um juízo de valor sobre as aprendizagens re-
alizadas pelos alunos”, assim sendo, tem a função importante 
para se perceber o nível de aprendizagem dos alunos e consta-
tar se realmente as metodologias aplicadas estão sendo capazes 
de atingir os objetivos desejados.
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A competência leitora

Para realizar a prática avaliativa nessa perspectiva me-
diadora e mais integradora, os professores enfrentam diversos 
desafios no cotidiano da sala de aula. Na etapa da alfabetização 
esses desafios são ainda maiores, pois as crianças estão na fase 
de aquisição de várias competências que serão cruciais para o 
desenvolvimento de outras tantas necessárias à sua progres-
são na vida escolar e social. A competência leitora é uma delas, 
portanto, um dos desafios do professor é formar o leitor com-
petente e autônomo.

No que se refere à formação do leitor é interessante com-
preender que a concepção de leitura considerada nessa pesqui-
sa é a mesma adotada nos documentos oficiais contemporâ-
neos que tratam do ensino e da aprendizagem da linguagem, 
que é a concepção interacional (dialógica) da língua. Koch e 
Elias (2013) explicam que os leitores são sujeitos ativos que in-
teragem dialogicamente com o autor por meio do texto. Dessa 
forma, o sentido do texto é construído na interação do texto 
com o sujeito. Para as autoras,

A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente 
complexa de produção de sentidos, que se realiza evi-
dentemente com base nos elementos linguísticos pre-
sentes na superfície textual e na sua forma de organi-
zação, mas requer a mobilização de um vasto conjunto 
de saberes no interior do evento comunicativo (KOCH; 
ELIAS, 2013, p.11).

Nesta perspectiva, a autora defende que para construir 
sentidos, o leitor mobiliza diversos saberes no momento dessa 
interação com o texto. Assim, o ato de ler, além dos conheci-
mentos linguísticos, leva em consideração os conhecimentos 
de mundo do leitor, pois será exigida uma compreensão que 
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ultrapassa a simples decodificação. Essa interação com o texto 
inicia-se com a antecipação e hipóteses elaboradas sobre o au-
tor, o meio de veiculação do texto, o gênero textual, título e a 
configuração de informações do texto. (KOCH; ELIAS, 2013).

Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com 
destreza as habilidades de decodificar e apontar ao texto nos-
sos objetivos, ideias e experiências prévias; precisamos nos en-
volver em um processo de previsão e inferência contínua, que 
se apoia na informação proporcionada pelo texto e na própria 
bagagem, e em um processo que permita encontrar evidên-
cia ou rejeitar as previsões e inferências antes mencionadas 
(SOLÉ, 1998, p.23).

Solé (1998), e Koch, Elias (2013) compactuam da mes-
ma ideia sobre a leitura e asseveram que, no processo didático 
dessa competência, é necessário considerar que “[...] os objeti-
vos da leitura são elementos que devem ser levados em conta 
quando se trata de ensinar as crianças a ler e a compreender. ” 
(SOLÉ, 1998, p.22). 

Assim, Solé (1998) esclarece que uma atividade de leitu-
ra será bem mais motivadora quando o conteúdo for de inte-
resse do leitor aliada a um objetivo. Ainda que seja muito difícil 
em uma turma de crianças contemplar o interesse de todas, a 
motivação pode ser despertada pelo professor de acordo com 
seu entusiasmo ao apresentar uma proposta de leitura. Portan-
to, a referida autora acredita que o aprendiz de leitor deve ser 
apresentado ao código linguístico em contextos significativos e 
que o professor deve evitar trabalhar de uma forma descontex-
tualizada e com palavras isoladas. 

Ademais, as pesquisadoras Gouveia e Leal (2001 apud 
LEAL; ALBUQUERQUE, 2010), acrescentam que o contexto 
motivador que contribui para a aprendizagem da leitura e da 
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escrita das crianças vai além de materiais e livros adequados, 
passa pela convivência com adultos leitores e escritores que 
possuem importante representação em sua vida, como pais e 
professores. 

Ao incentivar a leitura para as crianças é necessário que 
o professor planeje esse momento respeitando critérios para 
a escolha dos materiais, antecipe possíveis dificuldades que as 
crianças irão apresentar, evite situações de concorrência e pro-
mova situações de uso real da leitura, como também respeite 
o ritmo da criança ao elaborar suas próprias interpretações. 
Portanto,

[...] ao ensinar estratégias de compreensão leitora, en-
tre os alunos deve predominar a construção e o uso de 
procedimentos de tipo geral, que possam ser transferi-
dos sem maiores dificuldades para situações de leitura 
múltiplas e variadas. Por esse motivo, ao abordar estes 
conteúdos e ao garantir sua aprendizagem significativa 
contribuímos com o desenvolvimento global de meni-
nos e meninas, além de fomentar suas competências 
como leitores (SOLÉ, 1998, p.70).

Com o exposto, está muito claro que o professor alfabeti-
zador enfrenta muitos desafios no processo de formar leitores, 
mas outros desafios também se põem à sua frente, por exem-
plo, como avaliar essa competência e como extrair dos resulta-
dos elementos que subsidiarão a sua prática. 

Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de cam-
po de abordagem qualitativa. Para Minayo (2009), a pesquisa 
de campo proporciona aproximação do pesquisador na reali-
dade sobre a problemática do estudo em questão, sendo pos-
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sível estabelecer interações com o objeto do estudo e construir 
empiricamente o conhecimento. 

A abordagem qualitativa da pesquisa, segundo Flick 
(2009, p.37), “dirige-se à análise de casos concretos em suas 
peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e 
atividades das pessoas em seus contextos locais. ”

Lócus da pesquisa

A escola municipal participante da pesquisa está localiza-
da na Regional 3, na cidade de Fortaleza, e oferta à comunidade 
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental do 1º aos 3º anos. 

Tal escolha se concretizou pelo fato da escola ter sido des-
taque no Seminário Municipal do PNAIC – Pacto Nacional da 
Alfabetização na Idade Certa, em 2013, uma vez que uma das 
professoras foi selecionada para apresentar sua experiência exi-
tosa em sala de aula, o Projeto Recitando Cantando e Recriando 
com Vinícius de Moraes.   Nesse mesmo ano, obteve destaque 
dentre as escolas da Prefeitura de Fortaleza por obter bons re-
sultados no SPACE-Alfa. Os alunos do 2º ano do Ensino Fun-
damental apresentaram padrão de desempenho desejável com 
150,5 de proficiência em leitura. Segundo o boletim pedagógico 
do SPAECE-Alfa, esse resultado significa que os alunos da escola 
conseguem identificar o assunto de um texto e estabelecem re-
lações entre as suas partes para chegar ao sentido global, além 
de já terem consolidado habilidades mais básicas da leitura. 

Sujeitos da pesquisa

A amostra de professores selecionados para participar 
do estudo foi do tipo intencional. Buscou-se investigar aque-
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les professores lotados nas turmas do 1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental. Na escola escolhida, havia 3 professoras que le-
cionavam no 1º ano, 2 professoras que lecionavam no 2º ano, 
2 professoras que lecionavam no 3º ano. Ao longo do trabalho, 
as professoras são identificadas pelas sete primeiras letras do 
alfabeto: professoras A, B, C, D, E, F e G. Ressalta-se que apenas 
seis delas realizaram a entrevista. 

Instrumentos e técnicas de coleta de dados

À medida que a pesquisa se caracterizou como estudo 
qualitativo, exigiu que o instrumento e técnicas de coleta de 
dados fossem delineados ao propósito da pesquisa.

Dessa forma, a entrevista semiestruturada foi a técnica 
escolhida para coletar os dados referentes ao objetivo da pes-
quisa. Na entrevista semiestruturada, “[...] há um roteiro de 
tópicos relativos ao problema a ser estudado e o entrevistador 
tem liberdade de fazer as perguntas que quiser, sobre razões, 
motivos e esclarecimentos” (LAKATOS; MARCONI, 2009, p. 
279). O roteiro de entrevista desenvolvido para ser aplicado às 
professoras desse estudo compôs-se de oito questões elabora-
das no intuito de captar respostas que orientassem as análises 
sobre a problemática estudada. 

As professoras participantes da entrevista, assinaram o 
Termo de Livre Consentimento, no qual foi submetido ao Co-
mitê de Ética da Universidade Federal do Ceará, com o intuito 
de preservar os sujeitos participantes da pesquisa. 

Metodologia de análise dos dados

Esta pesquisa utilizou o método de análise de conteúdo 
– AC para tratar os dados coletados em campo. Foram geradas 
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categorias e unidades de sentido, as quais foram interpretadas 
à luz das teorias que fundamentam a temática do estudo. Para 
Bardin (2011), os métodos de análise de conteúdo correspon-
dem à superação da incerteza e o enriquecimento da leitura, 
sendo possível aplicar a todas as formas de comunicação, ten-
do como base o código linguístico independente do suporte. 
Portanto, qualquer comunicação entre o emissor e o receptor 
em qualquer veículo de significados, pode ser interpretado pe-
las técnicas de análise de conteúdo.

Para analisar os dados coletados e classificar em cate-
gorias foi necessário investigar o que as mensagens tinham 
em comum para proceder ao agrupamento. De acordo com a 
metodologia expressa pela autora, a categorização segue uma 
estrutura dividida em duas etapas: o inventário, em que são 
isolados os elementos e a classificação, em que os elementos 
seguem uma certa organização. Na pesquisa em questão, as fa-
las das professoras oriundas das entrevistas foram transcritas e 
os textos foram analisados, minunciosamente, a fim de que as 
categorias e unidades de análise fossem identificadas. 

A análise de conteúdo trabalha com a passagem de da-
dos brutos a dados organizados, não permitindo desvio do 
material coletado, mas proporcionando perceber o invisível 
enquanto dados brutos. Foi seguindo essa orientação que se 
procedeu a análise das falas das professoras (textos transcritos 
das entrevistas gravadas).

Das entrevistas, extraíram-se cinco categorias: escolha 
do livro para os alunos; expectativas de aprendizagem na lei-
tura; dificuldades de aprendizagem na leitura e intervenções; 
avaliação da leitura e organização do ambiente para as ativida-
des de leitura. No entanto, iremos nos deter apenas na catego-
ria “avaliação da leitura”.
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Essa metodologia auxiliou na organização e interpreta-
ção dos achados, os quais serão discutidos a seguir.

Resultado e discussões

O roteiro de entrevista buscou investigar junto às profes-
soras, como era realizada a avaliação da leitura dos alunos. Os 
elementos que surgiram em suas falas, foram: (1) a observação 
cotidiana durante as atividades e (2) momentos sistemáticos de 
aplicação de instrumentais avaliativos com regularidade men-
sal ou bimestral.

 Dessa forma, a partir dos elementos que surgiram das 
falas das professoras entrevistadas pôde-se verificar que a ava-
liação acontece sistematicamente na rotina da sala de aula e 
que a observação é a forma mais utilizada por elas para nortear 
suas práticas. 

De acordo com a fala das professoras A, F e G, a avaliação 
da leitura dos alunos é realizada no dia a dia durante as ativi-
dades propostas. Apesar de a professora A não ter mencionado 
sobre a avaliação individual, observou-se que em um dos dias 
de planejamento, a referida professora encontrava-se realizan-
do a avaliação com seus alunos no pátio da escola. 

“Nos momentos de atividade mesmo, com a leitura 
no quadro. Na hora de uma atividade eu peço que eles 
leiam. Quando eu escrevo uma palavra na lousa eu peço 
que eles leiam. Assim, eu vou avaliando dia a dia”.(PRO-
FESSORA A, grifo nosso).

Realizo dia a dia. Todo dia tem leitura, independente, 
que seja matemática, ciências ou língua portuguesa. 
Todas elas envolvem leitura. Se eu estou trabalhando 
matemática e eu quero ver como aquele aluno está de 
leitura e tem situações problemas [...], então, na hora 
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que ele está lendo já estou buscando ali a compreensão 
dele, a entonação, se ele segue as regras da pontuação. 
Eu peço que ninguém responda, porque eu vou ver se 
ele compreendeu ou não através da leitura [...] (PRO-
FESSORA F, grifo nosso).

Dia a dia, não tem um dia específico. Eu sempre vejo os 
que estão mais fracos. Eu sei quem são os mais fracos. 
Os que já têm a leitura fluente, a gente não deixa de 
fora para eles justamente melhorarem mais ainda [...] 
(PROFESSORA G, grifo nosso).

Sobre a avaliação realizada no dia a dia, Hoffman (2001) 
defende que uma avaliação a serviço da aprendizagem necessi-
ta de uma “[...] observação permanente das manifestações de 
aprendizagem para proceder a uma ação educativa que otimize 
os percursos individuais. ” (HOFFMAN, 2001, p. 17).

Na fala das professoras B, D e E percebe-se que, em sua 
prática, há um momento específico para realizar a avaliação da 
leitura dos alunos. 

Eu faço individual. Uma vez por mês eu coloco os outros 
com uma atividade extra de pintura ou colagem e cha-
mo individualmente ali na mesa e mando ler palavras. 
Começo com palavras, depois se ele lê palavras, eu ten-
to ver se ele lê frases e, depois, se ele lê frases, eu mando 
ele ler um pequeno texto (PROFESSORA B, grifo nosso).

Quanto à fala da professora D, percebe-se que há mo-
mentos específicos para realizar a avalição da leitura individual 
e durante as atividades quando ocorre a leitura coletiva. Desse 
modo, segundo a fala da professora, a avaliação ocorre em vá-
rias situações, tornando uma rotina para os alunos. Essa rotina 
de avaliação é explicada para os alunos e inserida desde o início 
do ano letivo. Dessa forma, os alunos não são surpreendidos. 

Tudo isso, leva a crer que a avaliação deve estar à serviço 
da aprendizagem e o professor exercendo o compromisso de 
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promover alternativas em sua ação pedagógica para promover 
os alunos em suas capacidades intelectuais. Para isso, Hof-
fman (2001, p.18) ressalta que o professor tem o papel de estar 
“[...] criando e recriando alternativas pedagógicas adequadas a 
partir da melhor observação e conhecimento de cada um dos 
alunos, sem perder a observação do conjunto e promovendo 
sempre ações interativas. ”

Eu faço a avaliação individual, bimestralmente. Eles já 
têm essa rotina de serem chamados. Então, assim, no 
início do ano, a gente faz todo esse trabalho de que eles 
não precisam ter vergonha, que da mesma maneira que 
eu leio para eles, em alguns momentos eles vão ter que 
ler para mim. Para não ficar uma coisa muito estranha 
para eles. Então, quando eu chamo, eles já sabem: “ah! 
Professora, agora eu que vou ler para senhora”. Então, 
eles já têm essa rotina. [...] assim, eu faço essa leitura 
individual. Tem a leitura coletiva em que a sala é que 
dividida em dois grupões. Eu sempre percebo quando 
tem um grupo que lê mais do que o outro, está mais 
participativo ou não (PROFESSORA D, grifo nosso).

Quanto à fala da professora E, percebe-se que apresenta 
uma concepção de que a avaliação deve ser realizada em dife-
rentes momentos e que a criança deve estar à vontade para não 
se sentir pressionada com a avaliação. 

Eu avalio cada um, individual e coletivo também. Tra-
balho com a leitura coletiva e individual, mas de certa 
forma que eles não percebam que eu estou avaliando 
aquela leitura [...], mas eu estou avaliando eles, eu cha-
mo de um por um, de certa forma que eles não fiquem 
tensos [...] faço uma coisa prazerosa para que eles não 
percebam realmente. Marco no cronômetro o minuto, 
dou um texto para eles lerem e, dentro de um minu-
to, quantas palavras eles conseguem ler, se é com certa 
dificuldade ou não. Um texto bem compreensivo, bem 
prazeroso (PROFESSORA E, grifo nosso).
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Sobre a prática das professoras em relação aos procedi-
mentos para realizar a avaliação da leitura dos alunos, Kleiman 
(2001) pontua que é muito comum ocorrer nas salas de aula 
a utilização da leitura em voz alta com a intenção de avaliar 
a compreensão das crianças sobre o conteúdo lido. A autora 
ressalta a importância de avaliar o aluno para conhecer suas 
habilidades de leitura, “[...] mas, para isso, devemos saber exa-
tamente o que vamos avaliar, e quais são as tarefas que, se o 
aluno conseguir executar, nos permitem dizer que esse aluno 
lê. ” (KLEIMAN, 2001, p.152).

Desse modo, é necessário ter clareza que as matrizes de 
referência de avaliação, por exemplo, têm uma função específi-
ca de nortear o trabalho da elaboração dos itens dos testes. Não 
podem, portanto, ser a única balizadora do trabalho pedagógi-
co. O documento denominado Proposta curricular de Língua 
Portuguesa do Estado do Ceará reforça essa orientação. 

As avaliações externas, em função dos instrumentos 
utilizados, não têm como objeto toda a riqueza curricular das 
escolas. Eis porque suas matrizes, mesmo quando bem elabo-
radas, não podem ser tomadas como currículo, apenas como 
um referencial (CEARÁ, 2014, p.16).

Diante das respostas das professoras, percebe-se que elas 
realizam a avaliação da leitura das crianças em diferentes mo-
mentos, no geral, não se limitam aos instrumentais disponibi-
lizados pela Secretaria de Educação e, sobretudo, valorizam os 
momentos de atividades para realizar a avaliação dos alunos.

 De acordo com Vianna (2005), a avaliação realizada em 
sala de aula pelo próprio professor é de grande relevância e ele 
não deve se limitar a um único instrumento. 

A avaliação, particularmente a que é realizada em sala 
de aula, sob responsabilidade direta dos professores, é mais 
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importante sem dúvida, porque não se restringe a um único 
instrumento, mas resulta, quase sempre, de muitos outros ti-
pos de fazeres, que englobam elementos qualitativos, incluin-
do entre essas práticas as técnicas de observações (VIANNA, 
2005, p. 29).

O autor também ressalta a importância da avaliação rea-
lizada em grande escala, que segue procedimentos padroniza-
dos com o intuito de gerar um quadro isonômico em que todos 
tenham as mesmas condições para demonstrar o seu desem-
penho. Contudo, explica que nesse tipo de avaliação “[...] por 
mais bem planejados e refinados que sejam os instrumentos, 
nunca oferecem um quadro completo da realidade do ensinar/
aprender, pois nunca se conhece a realidade em toda a sua 
complexidade [...]” (VIANNA, 2005, p. 30).

Conclusão

De acordo com os documentos oficiais, a avaliação é fun-
damental e deve ocorrer regularmente para auxiliar o profes-
sor na mediação do processo de ensino e aprendizagem. Desse 
modo, esta prática permitirá uma reflexão contínua para tor-
nar exitosa a aprendizagem dos alunos. 

Desse modo, a pesquisa constatou que a observação, é uma 
técnica muito utilizada pelas professoras para avaliar a leitura dos 
alunos que se encontram nas turmas de alfabetização. Tais obser-
vações seguem uma sistematização periódica diária e sistematica-
mente sob orientação da Secretaria Municipal de Fortaleza.

Foi percebido também que as professoras compreendem 
a necessidade da avaliação periódica com a intenção de perce-
ber as dificuldades apresentadas pelos alunos e, assim, intervir 
para melhorar seu processo de aprendizagem.
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Diante do exposto, acredita-se que a avaliação desempe-
nha um papel fundamental na emancipação dos alunos que se 
encontram matriculados nas turmas de alfabetização, haja vis-
ta, que a partir da consolidação das habilidades e competências 
consolidadas nessa fase, os alunos poderão seguir com êxito na 
sua vida escolar.
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