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RESUMO 

Esta pesquisa objetivou, de modo geral, verificar como as ações desenvolvidas pelo eixo de 
avaliação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) têm contribuído para a melhoria 
da qualidade da educação nos anos iniciais do ensino fundamental. Especificamente 
intencionou-se analisar como se deu o processo de implantação do PAIC nas escolas 
municipais; identificar o nível de conhecimento que os professores tinham sobre a concepção 
de avaliação promovida pelo PAIC; levantar junto aos professores qual a formação recebida 
para atuar junto ao programa; verificar como os professores utilizam o material didático em 
sala de aula; identificar as mudanças na prática do professor alfabetizador proporcionada pela 
divulgação os resultados da avaliação por aluno; e buscar informações quanto ao 
acompanhamento da Secretaria de Educação nas ações desenvolvidas nas escolas junto ao 
PAIC. A alfabetização é uma etapa da escolaridade na qual as crianças precisam adquirir as 
competências básicas de leitura e escrita. De acordo com os resultados do Estado do Ceará 
nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação e Cultura, os alunos matriculados nos 
anos iniciais do ensino fundamental apresentavam um estado crítico e muito crítico na leitura 
e na escrita. Assim, criou-se o Programa Alfabetização na Idade Certa, cuja meta é alfabetizar 
todas as crianças até 7 anos de idade, trazendo para as escolas uma nova metodologia de 
ensino e avaliação, buscando assim, auxiliar a prática do professor alfabetizador, e elevar a 
qualidade da educação no Estado. Nesse sentido, após 3 anos de implantação do programa, 
procedeu-se uma investigação de natureza qualitativa, com uma amostra composta de dez 
professores de um município, cujos alunos participam do PAIC desde a sua implantação no 
Estado, e que apresentaram mudanças significativas nesses 3 anos. Foi utilizado como 
instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada. Ademais, foram consultados trabalhos 
na área de alfabetização e avaliação, os Parâmetros Curriculares Nacionais e documentos 
referentes ao Programa Alfabetização na Idade Certa e ao Programa de Formação Continuada 
de Professores dos anos/séries iniciais do ensino fundamental. A análise dos dados revelou 
uma significativa mudança na prática avaliativa do professor e no desempenho apresentado 
pelos alunos na avaliação realizada pelo PAIC, demonstrando que este programa veio para 
melhorar a qualidade da educação nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Palavras-chave: Alfabetização. Avaliação. Competências. Prática Pedagógica. Programa 
Alfabetização na Idade Certa. 

 



ABSTRACT 

 

This research was, in general, see how the actions taken by the axis of evaluation of the 
Literacy in the Middle One (PAIC) have contributed to improving the quality of education in 
the early years of elementary school. Specifically intended to look as it did the process of the 
PAIC in public schools, to identify the level of knowledge that teachers had on the design of 
assessment promoted by PAIC; raise with which the teachers received training to work with 
the program; see how teachers use the teaching materials in the classroom, identifying the 
changes in the practice of literacy teachers provided by the disclosure of the evaluation results 
by student, seeking information about monitoring the Education Department in the activities 
developed in schools with the PAIC. Literacy is a stage of schooling in which children need 
to acquire the basic skills of reading and writing. According to the data with the results of the 
state of Ceara in the evaluations conducted by the Ministry of Education and Culture, students 
enrolled in the early years of elementary school had a critical and very critical reading and 
writing. Thus was created the Literacy Program at Age One, whose goal is to alphabetize all 
children by age 7, bringing the schools a new teaching methodology and assessment, by thus 
facilitate the task of teacher literacy and raise the quality education in the state. Accordingly, 
after 3 years of program implementation, carried out a qualitative research with a sample of 
ten teachers from a city whose students participate in PAIC since its implementation in the 
state and with significant changes in these three years . Were used as research tools: a 
semistructured interview and a bibliographic authors in the field of literacy assessment, the 
National Curriculum Guidelines, the Literacy Program at Age One and Continuing Training 
Program for Teachers of years / grades of elementary school. Data analysis revealed a 
significant change in the teacher evaluation practices and performance of the students that the 
evaluation by the program, demonstrating that the PAIC came to improve the quality of 
education in the early years of elementary school.  

Keywords: Literacy program. Skills. Pedagogical Practice. Literacy Program in the Middle 
One.  
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1 INTRODUÇÃO 

Por muitos anos, a concepção de alfabetização apresentava como pressuposto o 

ensino e a aprendizagem do sistema alfabético de escrita. A leitura significava decodificar os 

sinais gráficos para transformá-los em som, e a escrita, codificar os sons da fala 

transformando-os em sinais gráficos. 

A concepção tradicional de alfabetização centrada na metodologia de aprendizagem 

da escrita era tratada como um processo aditivo, em que o aluno era treinado inicialmente no 

desenvolvimento das capacidades motoras, depois aprendia as letras, em seguida as sílabas, 

geralmente os monossílabos, após isso as frases, que serviam para treinar as famílias silábicas 

já estudadas e, por fim, os textos. 

Antes da divulgação das pesquisas que deram origem à psicogênese da língua escrita, 

os sistemas educacionais brasileiros não possuíam um único método específico de 

alfabetização das crianças. Durante muitos anos, as escolas brasileiras trabalharam com vários 

métodos de alfabetização para alfabetizar crianças, jovens e adultos, tais como: fônico, 

silábico, soletração e silabação.  

A partir dos estudos de Emília Ferreiro, passou-se a investigar como a criança 

constrói o conhecimento acerca da escrita e não simplesmente o método. Desde os momentos 

iniciais, a aprendizagem da escrita deve partir de situações comunicativas em que se considere 

o que o aluno já sabe. 

Posteriormente, com os estudos realizados pelas argentinas Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita, a concepção de alfabetização sofreu uma 

mudança. O ensino na alfabetização passou a ser visto com outra perspectiva que enfatizava o 

aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do funcionamento do sistema de 

escrita. Essa nova concepção de alfabetização trouxe para a sala de aula, a contextualização 

de leituras significativas, representadas pelos mais variados gêneros textuais, com o objetivo 

de facilitar a aprendizagem (BRASIL, 1997). 

Conforme Oliveira (2004), a preocupação com a qualidade da educação e com a 

alfabetização de crianças, jovens e adultos se fazia presente nas pesquisas realizadas em 2003, 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e estudos 

realizados sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) (BRASIL, 2004). Os 

resultados indicavam que no ano de 2002, somente 10% das crianças brasileiras matriculadas 



 8

nas escolas públicas chegavam ao 1º ano alfabetizadas, e 80% destas crianças não tinham 

sequer as competências básicas que lhes permitiam ter êxito na alfabetização, conforme 

explicitam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 

Dessa forma, fica evidente que um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema 

educacional brasileiro está no fracasso escolar, revelado através das dificuldades dos alunos 

em relação à leitura e escrita. Esse fracasso ocorre com maior frequência no final do 1º e 2º 

anos do ensino fundamental e está diretamente ligado à dificuldade pela qual passam escola e 

professores alfabetizadores para ensinar o aluno a ler e escrever. 

Com os estudos realizados pela Fundação Carlos Chagas, Fundação Cesgranrio, 

órgãos do Ministério da Educação (MEC), Secretarias de Educação estaduais e por 

profissionais da educação, foi realizado um diagnóstico da situação dos alunos que estavam 

no 1º e 2º ano do ensino fundamental para avaliar o fraco desempenho apresentado por eles na 

aquisição da leitura e escrita (BRASIL, 1997). 

O instrumento utilizado para este diagnóstico baseou-se na aplicação de avaliações 

que tinham por objetivo verificar o estágio de desenvolvimento de leitura e escrita em que se 

encontravam os alunos nos dois primeiros anos do ensino fundamental. A partir dos dados 

obtidos com os resultados das avaliações, chegou-se à conclusão de que algumas crianças já 

chegavam à escola com um conhecimento prévio, e a maior parte destas crianças eram 

exatamente aquelas que tinham acesso a oportunidades de participação em atividades sociais 

mediadas pela escrita (BRASIL, 1997). Esta constatação ficou bem clara quando se procurou 

identificar o fraco desempenho das crianças que vinham de famílias menos favorecidas, 

exatamente por não terem acesso a participar de atividades sociais mediadas pela escrita 

(BRASIL, 1997). 

A análise de dados educacionais no Brasil vem demonstrando que a educação 

pública nos anos iniciais do ensino fundamental é marcada pelo fracasso escolar, apesar da 

ampliação do acesso de todas as crianças à escola. De acordo com Torres (2000, p. 38): 

[...] em 1990 o Brasil ocupava a segunda posição, no conjunto de quatro 
países, em relação à repetência no ensino fundamental. No desempenho dos 
alunos brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Estudante 
(PISA), constatou-se a incapacidade do sistema público em promover uma 
aprendizagem satisfatória. 

O SAEB, que é promovido pelo MEC, realiza a cada 2 anos uma avaliação com os 

alunos do ensino fundamental e médio, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. O 
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desempenho apresentado pelos alunos tem se mostrado insatisfatório, informando a 

necessidade de uma mudança na qualidade da educação existente no sistema educacional 

público. 

Preocupados com os resultados das avaliações externas realizadas em âmbito 

estadual e nacional, quando se constatou um estado crítico dos alunos do Estado do Ceará na 

apropriação da leitura e escrita, foi criado em 2004 o Comitê Cearense para Eliminação do 

Analfabetismo Escolar. Este comitê realizou um diagnóstico do nível de alfabetização em que 

se encontravam os alunos matriculados no 3º ano do ensino fundamental, das escolas públicas 

do Estado. Participaram da amostra 7.915 alunos matriculados em 405 turmas do 2º ano do 

ensino fundamental, de 255 escolas oriundas de 48 municípios do Estado. De acordo com a 

proporção de alunos que participaram da amostra, o resultado revelou uma situação 

extremamente preocupante: 81% dos alunos não conseguiram ler com fluência; somente 19% 

dos alunos conseguiram ler o texto fluentemente (MARQUES et al, 2006). 

Com base nestes resultados, o comitê propôs recomendações para solucionar o 

problema da alfabetização das crianças na idade adequada. O resultado desse trabalho 

culminou com a criação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) em 2005, cujo 

objetivo principal era priorizar a alfabetização das crianças nas séries iniciais, tendo como 

foco a 2ª série (3º ano) do ensino fundamental (VIANA; RIBEIRO; CIASCA, 2008). 

Na avaliação realizada pelo PAIC foram avaliadas três dimensões: leitura, 

compreensão e produção de texto. Os dados inicialmente coletados em 2006 referentes às 

competências de escrita revelaram que apenas 38% dos alunos que participaram da avaliação 

conseguiam produzir um texto escrito. Quanto à leitura de texto, somente 19% dos alunos 

conseguiam ler fluentemente o texto que lhes foi apresentado (VIANA; RIBEIRO; CIASCA, 

2008). 

Somente em 2007, com a posse do governador Cid Gomes, o PAIC passou a fazer 

parte da política de educação do Estado, tendo como meta alfabetizar todas as crianças da 

rede pública de ensino do Ceará até 7 anos de idade. Essa decisão resultou na mudança do 

alvo do programa do 3º para o 2º ano do ensino fundamental. Para tanto, o PAIC passou a 

apoiar um conjunto de ações, visando desenvolver entre as equipes pedagógicas das 

secretarias de educação dos municípios, competência técnica no que se refere ao ensino da 

leitura e escrita durante os dois primeiros anos do ensino fundamental (VIANA; RIBEIRO; 

CIASCA, 2008). 
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O PAIC tem suas ações focadas em cinco eixos: 1) avaliação educacional; 2) 

alfabetização; 3) educação infantil; 4) literatura infantil; 5) gestão municipal da educação, e 

atualmente todos os municípios do Ceará estão desenvolvendo ações nesses eixos. No eixo de 

avaliação, por exemplo, o PAIC vem buscando desenvolver competência técnica e autonomia 

para a realização de avaliações da aprendizagem dos alunos nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: elaboração de provas, capacitação 

em avaliação das equipes das secretarias municipais de educação; realização das avaliações 

municipais; e organização de seminários para a divulgação dos resultados. 

Merece destaque a avaliação dos alunos matriculados no 2º ano realizada pelos 

municípios, considerando que o eixo de avaliação tem como propósito maior, melhorar a 

qualidade do processo de aprendizagem dos alunos através da disponibilização de 

informações com vistas a orientar as intervenções pedagógicas (MARQUES, 2008). Após 

cada avaliação realizada é emitido um relatório para todos os municípios com os resultados 

por município, por escola, por turma e por alunos. Estes relatórios fornecem informações que 

visam corrigir falhas, reformular estratégias e planejamento, dando uma dimensão 

instrumental da avaliação da aprendizagem. 

Decorridos 3 anos do PAIC, é importante buscar indicadores a respeito das mudanças 

promovidas pelo programa, e dados preliminares já indicam ter havido uma melhoria no 

desempenho de vários municípios. Diante desses indicadores, faz-se necessário investigar se a 

proposta de avaliação do PAIC está contribuindo para a realização da meta de alfabetizar 

todas as crianças com idade até 7 anos nos 2 anos iniciais do ensino fundamental. 

O objetivo do presente trabalho é verificar como as ações desenvolvidas pelo eixo de 

avaliação do PAIC têm contribuído para a melhoria da qualidade da educação nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

Os objetivos específicos que nortearam a elaboração do presente trabalho foram os 

seguintes: 

− Verificar como se deu o processo de implantação do PAIC nas escolas municipais; 

− Identificar o nível de conhecimento que os professores tinham sobre a concepção 

de avaliação promovida pelo PAIC; 

− Levantar junto aos professores qual a formação recebida para atuar no PAIC; 

− Verificar como os professores utilizam o material didático em sala de aula; 
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− Identificar as mudanças na prática do professor alfabetizador proporcionadas pela 

divulgação dos resultados por aluno; 

− Buscar informações quanto ao acompanhamento da Secretaria de Educação nas 

ações desenvolvidas nas escolas pelo PAIC. 

A relevância desse estudo está em trazer contribuições para a revisão das práticas 

avaliativas de um modo geral, tendo como foco principal a utilização de uma proposta de 

avaliação fortemente associada à prática pedagógica. Espera-se, portanto, que o resultado 

desse trabalho forneça subsídios para que os municípios possam planejar melhor suas ações, 

visando alfabetizar os alunos até 7 anos de idade. 

As informações que estão apresentadas nesta dissertação podem servir de base para 

uma possível mudança nas práticas avaliativas e, consequentemente, na ação pedagógica. 

Além disso, espera-se fornecer subsídios aos profissionais de educação para a relevância e 

melhorias que o PAIC representa para as escolas do Estado do Ceará, visando elevar a 

qualidade da educação do Estado. 

Para alcançar os objetivos desejados, foi utilizada na presente pesquisa a 

metodologia qualitativa, que possibilita ter o ambiente natural como sua fonte direta de dados 

e o pesquisador como seu principal instrumento. Para a coleta de dados, utilizaram-se as 

técnicas mais exploradas na abordagem qualitativa: entrevista, e análises documental e 

bibliográfica. O município de Ocara foi selecionado como lócus dessa pesquisa em função de 

estar participando do PAIC desde 2006, e de ter demonstrado grandes avanços nos 

indicadores de alfabetização do 2º ano. 

O desenvolvimento do presente trabalho está organizado da seguinte forma:  

− O segundo capítulo apresenta o estado da arte, trazendo a fundamentação teórica 

acerca da alfabetização e da avaliação, e a apresentação do PAIC, dos PCNs, e do 

programa de formação continuada de professores dos anos/séries iniciais do ensino 

fundamental; 

− O terceiro capítulo apresenta o itinerário metodológico de investigação, abordando 

a metodologia da pesquisa, o instrumento utilizado (entrevista semiestruturada), o 

universo, a amostra, a caracterização da amostra, os sujeitos pesquisados e os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados; 
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− Os resultados da pesquisa estão no quarto capítulo, os quais foram organizados em 

seis categorias: 1) verificar como se deu o processo de implantação do PAIC nas 

escolas; 2) identificar o nível de conhecimento que os professores tinham sobre a 

concepção de avaliação promovida pelo PAIC; 3) levantar junto aos professores 

qual a formação recebida para atuar no PAIC; 4) verificar como os professores 

utilizam o material didático em sala de aula; 5) identificar as mudanças na prática 

do professor alfabetizador, proporcionadas pela divulgação dos resultados por 

aluno; 6) buscar informações quanto ao acompanhamento da Secretaria de 

Educação nas ações desenvolvidas nas escolas pelo PAIC. 

Por fim, são apresentadas as conclusões a respeito do objeto de estudo, além de 

sugestões com vistas a encaminhamentos futuros a respeito desse tema, destacando que o 

PAIC tem proporcionado aos municípios participantes, as condições necessárias para 

promover mudanças na prática avaliativa do professor alfabetizador e, consequentemente, na 

qualidade da educação nas escolas públicas do Estado. 
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2 ALFABETIZAÇÃO 

Neste capítulo procurou-se, através da consulta bibliográfica, buscar fundamentação 

teórica para a condução desse trabalho. Optou-se por fazer um breve relato sobre a 

alfabetização, desde o seu surgimento até a utilização dos métodos de marcha sintética e 

analítica que, durante muitos anos, serviram de parâmetros para o ensino das crianças em 

processo de alfabetização. 

Para que fosse possível fazer este percurso, foram utilizados os ensinamentos de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky, com a psicogênese da língua escrita, que hoje faz parte dos 

métodos utilizados no sistema educacional vigente, como forma de favorecer o aprendizado 

da criança durante seu processo de aquisição da leitura e escrita na alfabetização. 

Além disso, buscou-se fazer uma breve apresentação dos preceitos constantes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que são os referenciais utilizados hoje no ensino 

da alfabetização de crianças em todo o país. 

Através de consulta feita a documentos do Ministério da Educação e Cultura 

(BRASIL, 1998, 2004, 2007a) escolheu-se fazer uma apresentação sintetizada das 

competências básicas, necessárias para a aquisição da leitura e da escrita por parte da criança 

em processo de alfabetização. 

 Para trabalhar com alunos em processo de alfabetização, torna-se importante que o 

professor alfabetizador possua o conhecimento e o domínio de práticas pedagógicas que 

auxiliem seu trabalho e a aprendizagem dos alunos. Portanto, procurou-se fundamentar a 

prática pedagógica do professor através dos preceitos de alguns autores da área, entre os quais 

estão: Grossi (1990a), Soares (2003), Kleiman (2005) e outros.  

Compondo essa etapa, buscaram-se as concepções sobre avaliação diagnóstica, 

avaliação formativa e avaliação somativa, segundo autores renomados na área, tais como: 

Perrenoud (1999), Luckesi (2001), Vianna (2004) e outros. 

Para finalizar, foi organizada uma breve apresentação sobre o PAIC, com o intuito de 

apresentar o contexto em que o programa foi instituído e suas principais características. 
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2.1 Alfabetização e sua trajetória 

Durante muitos anos pensou-se que só era possível aprender a ler na escola. 

Entretanto, pesquisas realizadas por historiadores, entre eles Jean Hébrard, revelaram que 

antes da existência de escolas existia um grande número de pessoas que sabiam ler sem que 

aparentemente tivessem passado por algum processo de ensino, praticando na leitura das 

escritas sagradas contidas na bíblia.  

Nesse período, os livros eram produzidos à mão, copiados um a um. Depois, 

passaram a ser reproduzidos industrialmente, em tipografias. Este período tem como marco a 

Reforma Protestante, que teve como idealizador o padre alemão Martinho Lutero, que 

pregava a fé exigindo o acesso pessoal ao que estava escrito na Bíblia. Assim, todas as 

pessoas tinham que saber ler para poder buscar a palavra de Deus e, dessa forma, boa parte da 

população era alfabetizada sem que existissem escolas elementares. Não havia a preocupação 

específica com a alfabetização, e sim com a catequese, pois o importante era a instrução 

religiosa (MENDONÇA; MENDONÇA, 2007). 

A história da alfabetização tem sua origem na Antiguidade, época em que surgiu o 

alfabeto, tendo como primeiro método de alfabetização a soletração, também denominado 

alfabético, ou ABC. Nessa época, as crianças iniciavam sua aprendizagem decorando o nome 

das 24 letras que formavam o alfabeto grego (MENDONÇA; MENDONÇA, 2007). A partir 

da apropriação desse conhecimento, as crianças passavam a associar o valor sonoro à 

respectiva representação gráfica (escrita), que geralmente era apresentada sob a forma 

maiúscula. Depois de ter passado por esse processo de aprendizagem, a criança iniciava um 

outro, o de formação de sílabas, em seguida de palavras e, por último, de texto (ARAUJO, 

1996; MARROU, 1969; MENDONÇA; MENDONÇA, 2007). 

Na Idade Média, a alfabetização ocorria em dois níveis: o aprendizado do alfabeto, 

seguido dos textos, que eram todos de cunho religioso e escritos em latim. Para auxiliar o 

ensino e a aprendizagem dos alunos, os professores alfabetizadores utilizavam alfabetos 

entalhados em couro, tecido e até mesmo em ouro (ARAUJO, 1996). 

Na segunda metade do século XIX, a Europa começou a editar e produzir material 

impresso sob a forma de livros para o ensino da leitura na alfabetização das crianças, 

introduzindo o ensino da leitura com as chamadas “Cartas de ABC”. Nessa época, para o 

ensino da leitura utilizavam-se métodos de marcha sintética que se caracterizavam por serem 
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processos que se originavam da parte para o todo: da soletração (alfabético), que partia do 

estudo do nome das letras; fônico, que tinham como foco as relações símbolo-som, que pode 

ser trabalhado através dos sons representados pelas letras; e da silabação que trabalha com a 

emissão de sons, partindo das sílabas (MENDONÇA; MENDONÇA, 2007). 

Para dar início ao ensino da leitura, eram apresentadas em primeiro lugar as letras e 

seus nomes (método da soletração/alfabético), ou de seus sons (método fônico), ou então das 

famílias silábicas (método da silabação), seguindo sempre uma sequência. Somente após 

aprender a reunir as letras, os sons em sílabas, ou as famílias silábicas, é que se dava início ao 

processo de leitura das palavras formadas com essas letras e/ou sons e/ou sílabas. Após esse 

processo, iniciava-se o ensino da leitura de frases, que poderiam ser isoladas ou agrupadas. De 

acordo com Abud (1987, p. 35): “[...] a escrita, se restringia a treinos de caligrafia e 

ortografia, e seu ensino, à cópia, ditados e formação de frases, dando ênfase ao desenho 

correto das letras.” 

Com base no estudo através do método de marcha sintética (de soletração, fônico e 

de silabação), no final do século XIX foram produzidas as primeiras cartilhas brasileiras que 

fizeram parte do material de estudo nas escolas durante muitas décadas (MORTATTI, 2006). 

No início da década de 1880 surge o método da palavração. Este método tem como 

processo uma progressão diferenciada, ou seja, faz uso de unidades mais amplas como a 

palavra, a frase e o texto, e também de unidades menores que são as sílabas ou a sua 

decomposição em grafemas e fonemas (BREGUNCI, 2004).  

Os métodos de marcha analítica surgem a partir de 1893, e apresentam-se como um 

processo em que o ensino da leitura deve ser iniciado pelo “todo”, para depois se proceder à 

análise de suas partes constitutivas. Por isso eles englobam os processos de palavração, de 

sentenciação e global de contos ou historietas. No processo da palavração, as palavras são 

apresentadas agrupadas, partindo do pressuposto de que os alunos aprendiam a reconhecê-las 

através da memorização da sua forma gráfica. A sentenciação tem como unidade central a 

sentença que, após ser trabalhada e reconhecida globalmente, passa a ser decomposta em 

palavras e, posteriormente, em sílabas (MORTATTI, 2006). 

Já o processo global de contos ou historietas baseia-se na tese de que é lendo que se 

aprende a escrever, e assim as crianças vão se familiarizando com as palavras e seus 

contextos. Esse processo trabalha inicialmente com a leitura do texto, depois com as 

sentenças, as palavras e, finalmente, com as sílabas. Segundo este processo, a língua é vista 
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como um sistema estruturado, portanto, exclui-se a fragmentação de sílabas e palavras 

(MORTATTI, 2006). 

Por volta do ano de 1920, a discussão a respeito dos métodos continuava, já que o 

ensino inicial da escrita era visto como uma questão de caligrafia e de tipo de letra usada 

(maiúscula ou minúscula), que dependia de treino, exercícios de cópia e ditado. Somente 

neste período surge o termo “alfabetização”, que passa a se referir ao início do processo da 

leitura e da escrita (BREGUNCI, 2004). 

Na década de 80 persistia o fracasso da escola na alfabetização das crianças, que era 

atribuída à ineficácia dos processos e métodos de alfabetização até então utilizados, e que 

foram considerados como propostas tradicionais (BREGUNCI, 2004). A partir desta década 

surge então, no Brasil, o pensamento construtivista sobre a alfabetização, resultante das 

pesquisas desenvolvidas pela pesquisadora argentina Emília Ferreiro a respeito da 

psicogênese da aquisição da escrita. Essa abordagem teve um impacto conceitual muito 

grande no campo da alfabetização, pois deslocava o eixo das discussões dos métodos de 

ensino para o processo de aprendizagem da criança, para suas concepções sobre a escrita 

como um sistema de representação. Segundo as pesquisas de Emília Ferreiro, a criança vai 

construindo seu conhecimento à medida que passa de um nível para outro, diferentemente do 

método analítico em que a criança inicia seu aprendizado pelo todo. 

A alfabetização de crianças, jovens e adultos passou por vários processos desde a 

criação das salas de aula de alfabetização. Estes métodos apresentavam características 

diferentes, e foram perdendo cada um deles a sua utilidade à medida que um novo método 

apresentava melhores resultados na aquisição da leitura e escrita das crianças, jovens e adultos 

(MENEZES, 2003). 

Essa breve apresentação sobre a origem e trajetória da alfabetização serve de base 

para que se inicie esse estudo fundamentado nos ensinamentos postulados por autores que 

buscaram desenvolver ferramentas para aperfeiçoar cada vez mais o ensino da leitura e da 

escrita na alfabetização de crianças, jovens e adultos. 
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2.2 Alfabetização e a psicogênese da língua escrita 

De acordo com Duran (1991, p. 52), “[...] chamamos de psicogênese da alfabetização 

o caminho que a criança percorre na apropriação da linguagem escrita. O caminho trilhado 

pela criança se caracteriza por uma sequência de níveis ligados a uma hierarquia de 

procedimentos, noções e representações.” 

A psicogênese tornou-se referência para o ensino no Brasil a partir dos estudos de 

Emília Ferreiro, que tinham como foco os mecanismos cognitivos relacionados à leitura e à 

escrita. Aliados às descobertas de Piaget, esses estudos levaram à conclusão de que as 

crianças têm um papel ativo no aprendizado: elas constroem o próprio conhecimento 

(DURAN, 1991). A preocupação inicial do trabalho de Emília Ferreiro e Ana Teberosky era 

saber como leem as crianças que ainda não sabem ler, e como escrevem as crianças que ainda 

não sabem escrever (DURAN, 1991). 

As pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, realizadas em 1986, defendem 

ainda uma alfabetização contextualizada e significativa através da transposição didática das 

práticas sociais da leitura e da escrita para a sala de aula. Essa pesquisa considera a descoberta 

do princípio alfabético como uma consequência da exposição aos usos da leitura e da escrita 

que devem ocorrer de forma reflexiva. Cabe ao professor o papel de intervir durante esse 

processo, podendo fazer uso de situações-problema nas quais os alunos revelem 

espontaneamente as suas hipóteses e sejam levados a pensar sobre a escrita. 

A alfabetização pressupõe a compreensão das funções sociais da escrita e do modo 

como ela representa a linguagem, levando o sujeito ao seu uso efetivo e competente nas 

diversas práticas sociais de leitura e escrita. 

A alfabetização é uma fase de libertação da criança, portanto, a aquisição da escrita 

não pode ser entendida como um recurso meramente instrumental. Alfabetizar é oferecer ao 

aluno a oportunidade de se expressar em um sistema complexo de comunicação que envolve 

as linguagens oral, gestual, sonora e até motora.  

Para Solé, Mateos e Miras (2005), aprender a ler é um exercício que permite à 

criança adentrar outros mundos, obter informações, desfrutar e compartilhar sensações e 

emoções. Ler é questionar a realidade para compreendê-la melhor, é distanciar-se do texto e 

assumir uma postura crítica ao que de fato se diz e ao que se quer dizer, é assumir a cidadania 

no mundo da cultura escrita. 
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O processo pelo qual a criança caminha, a fim de dominar a escrita e entender o que 

esta representa, tem vários níveis e é identificada pelas pesquisadoras argentinas Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky como “erros construtivos”, que devem ser considerados como 

etapas naturais da aprendizagem. Isso ocorre desde a hipótese pré-silábica, na qual o aluno 

não estabelece vínculo entre a fala e a escrita, até a hipótese alfabética, quando ele já 

consegue entender a construção das palavras e o código particular da escrita. 

Os trabalhos de investigação realizados com a psicogênese da língua escrita 

ajudaram a compreender importantes aspectos do processo de aprendizagem da leitura e da 

escrita. Com base nesse trabalho, chegou-se à conscientização de que a alfabetização não é 

um processo baseado em perceber e memorizar, mas que para ler e escrever o aluno precisa 

compreender o que a escrita representa e de que forma ela representa graficamente a 

linguagem. 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999, p. 114), “[...] a construção do 

conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação 

social, na escola ou fora dela.” No processo de aquisição da leitura e escrita, a criança passa 

por várias etapas, com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O 

tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é muito variável. Duas das 

consequências mais importantes do construtivismo para a prática de sala de aula são respeitar 

a evolução de cada criança e compreender que um desempenho mais vagaroso não significa 

que ela seja menos inteligente ou dedicada do que as demais. 

O conceito de alfabetização também pode ser entendido como o processo de 

aquisição da língua escrita ou, então, das habilidades básicas de leitura e escrita, sendo a 

decodificação representativa do ato de ler, e codificação do uso da palavra escrita. Escrever, 

no processo de alfabetização, representa transformar fonemas em grafemas, e ler é exatamente 

o contrário: transformar grafemas em fonemas.  

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 

linguagem ou o sistema ideográfico para os números. Adquirir a habilidade da leitura 

significa decifrar e traduzir um código, estabelecendo a correspondência entre os sinais 

gráficos e os sons. 

Estudos realizados em 1974 com crianças da faixa etária de 4 a 6 anos por Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky concluíram que esses alfabetizandos passam por diferentes estágios 
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de concepção da escrita, partindo desde a incapacidade de diferenciar a escrita dos desenhos 

até chegar à elaboração da hipótese alfabética da escrita. A psicogênese da língua escrita 

descreve como a criança se apropria dos conceitos e das habilidades de ler e escrever através 

da passagem pelos estágios de desenvolvimento denominados como pré-silábico, silábico, 

silábico-alfabético e alfabético. 

No início do nível pré-silábico do processo de alfabetização, a criança ainda não 

estabelece uma relação biunívoca entre a fala e as diferentes representações. Ela acredita que 

se escreve com desenhos e as letras não querem dizer nada para ela. Aos poucos, a criança 

começa a se dar conta de que não se escreve com desenhos, passando a utilizar letras ou 

algum tipo de sinal ou rabisco que lembrem letras. 

Ainda neste nível, a criança constrói dois tipos de hipóteses. A primeira refere-se à 

quantidade de letras escritas para que se possa ler, ou seja, coisas grandes devem ter muitas 

letras e, ainda, que é necessário um mínimo de duas ou quatro letras para que esteja escrito 

alguma coisa. A segunda hipótese refere-se à variedade de caracteres para que uma série de 

letras sirva para ler (FERREIRO 2004). 

A ideia de que uma letra sozinha não serve para ler ou não diz nada, nos dá uma pista 

para compreender a dificuldade das crianças, mesmo as mais avançadas, com a escrita isolada 

dos artigos. Mesmo quando a criança já tem claro que se desenha com figuras e escreve-se 

com letras, ela ainda pode se encontrar distante do nível alfabético. A criança faz várias 

tentativas de construir um sistema que se assemelhe, formalmente, à escrita adulta, busca 

registrar as diferenças entre as palavras por meio de diferenças na quantidade, posição e 

variação dos caracteres que são empregados para escrevê-las. 

No segundo nível, silábico, a criança descobre que as letras representam os sons da 

fala e não o objeto a que se refere. Ao falar uma palavra, o som que é emitido tem 

correspondência com a quantidade de partes da palavra, em que cada letra representa uma 

emissão sonora ou, ainda, uma sílaba da palavra. 

Para Ferreiro (2004), a hipótese silábica cria suas próprias condições de contradição. 

A primeira contradição ocorre entre o controle silábico e a quantidade mínima de letras que 

uma escrita deve possuir para ser interpretável. Por exemplo, o monossílabo deveria escrever-

se com uma única letra, mas quando se coloca uma letra só o escrito “não pode ser lido”, ou 

seja, não é interpretável. A segunda contradição acontece entre a interpretação silábica e as 
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escritas produzidas pelos adultos, que têm sempre mais letras dos que a hipótese silábica 

permite antecipar. 

O terceiro nível, silábico-alfabético, se dá quando a criança descobre que a sílaba não 

pode ser considerada como uma unidade, ou seja, uma só letra não representa uma sílaba, 

sendo necessário mais de uma letra para formar uma sílaba (GROSSI, 1990b). 

Antes de atingir o nível alfabético, a criança mais uma vez passa por um período de 

conflitos, questionando-se quanto ao que está incoerente na sua escrita e o que necessita ser 

alterado. Em relação a esse tipo de conflito, Grossi (1990b, p. 42) esclarece que “[...] esse fato 

ocorre porque certas letras, pelo seu nome, podem ser consideradas como uma sílaba 

completa, por exemplo, ‘ge’ em gelo, que ela escreve ‘glo’; ou ‘q’ em querida, que ela 

escreve ‘qrida’.” 

O último nível é o alfabético: trata-se do chamado estalo da alfabetização, o marco 

significativo do ingresso no cerne do nosso sistema de escrita, ou seja, a constituição 

alfabética de sílabas. A criança passa a ter o domínio do conhecimento de que as sílabas 

possuem duas ou mais letras e são formadas geralmente por uma consoante mais uma vogal. 

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.  

Na construção de texto o início da aprendizagem leva a criança a deparar-se com 

mais um conflito ocasionado pela separação das palavras. Ao tentar criar um texto, muitas 

vezes ela se defronta com palavras das quais não tem o domínio das sílabas que as compõem, 

e se põem a refletir como se escreve. Isso ocorre por serem palavras que ela nunca visualizou 

e não pode, portanto, contar em nada com a memória para saber como são escritas. É por isso 

que muitas vezes encontramos nas atividades escritas dos alfabetizandos palavras que estão 

grafadas de forma errada, verificando-se ainda, uma nítida dificuldade na separação das 

palavras: ora emendam palavras, ora dividem palavras em duas ou três partes. 

Concluir o processo de aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos da 

alfabetização é torná-los leitores e produtores de texto, para evoluírem através de seu 

aprendizado, passando a ter uma leitura do mundo que os cercam. 

Para aprofundar os estudos quanto à alfabetização, buscou-se conhecer os preceitos 

contidos nos PCNs referentes à alfabetização. 
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2.3 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 (LDB nº 9.394/96). O artigo 32 

da LDB determina que o ensino fundamental tenha por objetivo a formação básica do 

cidadão, partindo do desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

Um dos conceitos previstos nos PCNs é utilizar diferentes linguagens – verbal, 

matemática, gráfica, plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar 

suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos e privados, 

atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 

A fundamentação para a alfabetização expressa nos PCNs está embasada no 

paradigma construtivista de Piaget, segundo o qual a criança vai construindo seu 

conhecimento através da passagem por seus estágios de desenvolvimento1, e na psicogênese 

da língua escrita, que conceitua passagens por níveis de aprendizagem. Isso ocasionou uma 

mudança entre os educadores, que deslocaram a ênfase, habitualmente posta em como se 

ensina, para ação de como se aprende.  

A definição de alfabetização contemplada nos PCNs considera ainda que: alfabetizar 

não se restringe apenas ao ato de ensinar a ler e a escrever, sendo mais profundo do que o 

ensino de codificar e decodificar (BRASIL, 1997). Ainda segundo os PCNs, “[...] alfabetizar é 

compreender o sentido de texto e para que isso ocorra torna-se necessário incluir no ensino 

todas as tipologias textuais.” (BRASIL, 1997, p. 23). 

A ênfase existente hoje nos programas de alfabetização do sistema educacional 

brasileiro, é fazer com que a criança compreenda, desde cedo, o sentido das mensagens 

escritas e orais: que consiga ler os mais variados tipos de textos; que faça uso da linguagem 

oral com eficácia; que se aproprie desde cedo dos usos e formas da língua escrita e que se 

torne produtora de textos (OLIVEIRA, 2004). 

Nesta perspectiva, nos PCNs a língua é descrita como um sistema histórico e social 

de signos que possibilita ao homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprender essa 

                                                 
1 Estágios de desenvolvimento segundo Piaget: 1) sensório-motor (0 a 2 anos); 2) pré-operacional (2 a 7 anos); 
3) operacional-concreto (7 a 11 anos); 4) das operações formais (12 anos em diante). 
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língua evolui a compreensão de seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais 

as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas. 

As demandas sociais determinam o grau de importância que é dado ao uso da 

linguagem em um dado período. Hoje, os níveis de leitura e escrita exigidos pelas demandas 

sociais são totalmente diferentes dos exigidos até pouco tempo atrás. Por isso, a escola 

precisou passar por um processo de transformação nas suas práticas de ensino, elaborando 

outras que possibilitassem ao aluno aprender linguagem a partir da diversidade de textos que 

circulam socialmente (MARCUSCHI, 2002). 

Quanto ao método a ser utilizado pelo professor alfabetizador no processo de 

alfabetização de crianças, jovens e adultos, os PCNs não determinam um método específico, 

muito embora defendam que o uso do método é relevante. O método a ser adotado deve ser 

aquele que atenda à clientela, mas que deve ser dada ênfase ao ensino do erro, pois o aluno 

levanta hipóteses a partir de seus erros (OLIVEIRA, 2004). A orientação dos PCNs é que seja 

feito um diagnóstico prévio do aluno antes de optar por qualquer método, pois alguns alunos 

chegam ao primeiro ano já sabendo ler. 

Conforme os PCNs, a alfabetização pode ser entendida como o estudo da língua. 

Inicialmente, o professor deve ensinar o sistema alfabético de escrita (a correspondência 

fonográfica) e algumas convenções ortográficas do português, oferecendo ao aluno a 

possibilidade de ler e escrever por si mesmo. Adquirindo estas competências, o professor 

iniciaria outro processo de ensino com os alunos, que inclui os exercícios de redação e os 

treinos ortográficos e gramaticais. Os dois processos devem caminhar simultaneamente, já 

que um diz respeito à aprendizagem de um conhecimento de natureza notacional (a escrita 

alfabética) e o outro se refere à aprendizagem da linguagem que se usa para escrever.  

Ainda segundo os PCNs, o conhecimento atualmente disponível a respeito do 

processo de leitura indica que não se deve ensinar a ler por meio de práticas centradas na 

decodificação. Ao contrário, é preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de 

aprenderem a ler, usando os procedimentos que os bons leitores utilizam. É preciso que se 

antecipem, façam inferências a partir do contexto ou do conhecimento prévio que possuem, 

além de verificarem suas suposições – tanto em relação à escrita, propriamente, quanto ao 

significado (BRASIL, 1997). 

O professor deve ler textos em voz alta e pedir aos alunos que acompanhem a leitura 

com uma cópia do texto que têm em mãos. A leitura em voz alta por parte dos alunos é 
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substituída por encenações de situações que foram lidas, ou desenhos que ilustram os trechos 

lidos. As crianças aprendem a escrever em letra de fôrma; a consciência fônica é uma 

consequência. Não há a utilização de cartilhas. É disso que se está falando quando se diz que é 

“aprender a ler, lendo”, e adquirir o conhecimento da correspondência fonográfica de 

compreender a natureza e o funcionamento do sistema alfabético, dentro de uma prática 

ampla de leitura. Para aprender a ler, é preciso que o aluno se defronte com os escritos que 

utilizaria se soubesse mesmo ler – com os textos de verdade (BRASIL, 2007b).  

Como os PCNs objetivam que o ensino na alfabetização deve ser feito a partir de 

textos, estes devem ser autênticos e apresentados por meio de portadores diversificados 

(placas, faixas, cartazes, bilhetes, livros e outro). Estes textos podem ser encontrados na lista 

de compras, nas histórias infantis, nos romances, nas bulas de remédios, nas placas de 

trânsito, nos letreiros dos prédios e lojas. Para que as crianças, desde cedo, possam adquirir o 

gosto pela leitura e se tornem bons leitores, é preciso que lhes sejam apresentados textos que 

tenham significado para elas. 

A aquisição da escrita envolve dois processos paralelos: compreender a natureza do 

sistema de escrita da língua e o funcionamento da linguagem que se usa para escrever. Esses 

dois processos levam a compreender que o domínio da linguagem escrita pode ser adquirido 

pela leitura, que é preciso conhecer o sistema alfabético de escrita e, ainda, que a escrita não é 

o espelho da fala.  

Assim, na alfabetização, ensinar a escrever não deve ser feito por meio da 

codificação de sons em letras, é necessário que os alunos aprendam o princípio alfabético e as 

restrições ortográficas que ocorrem durante o processo de aprendizagem dos usos da 

linguagem escrita, ou seja, “aprender a escrever, escrevendo”.  

Os PCNs também contemplam questões relativas à formação do professor 

alfabetizador. Assim, a preparação dos professores alfabetizadores hoje se baseia nos 

conceitos e bibliografia apresentados pelos PCNs e pelo Programa de Formação Continuada 

(PROFA) , que são embasados na psicogênese da leitura e escrita. 

A partir do levantamento realizado sobre a alfabetização segundo os PCNs, 

observou-se que a prioridade está em trabalhar contextualizando, tornando a criança, desde 

cedo, leitor e escritor, para que só assim ela possa fazer, conforme Paulo Freire (1999, p. 27), 

“uma leitura do mundo” e sentir-se parte ativa deste mundo, conhecedora de seus direitos.  
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Para concretizar esta etapa, será apresentado a seguir o sentido de competências e 

habilidades de leitura e escrita, segundo documento elaborado pelo MEC (BRASIL, 2007b). 

2.4 Competências de leitura e escrita na alfabetização segundo o MEC 

Na década de 80 surgiu no cenário educacional brasileiro uma nova visão de 

alfabetização que, além de trabalhar com o conceito de codificação e decodificação, incluía o 

uso das competências necessárias para a aquisição da leitura e da escrita, favorecendo as 

práticas sociais necessárias para escrever e ler.  

Conforme uma consulta realizada a documentos elaborados pelo Ministério da 

Educação e Cultura (BRASIL, 2007a), a apropriação da língua escrita na alfabetização está 

condicionada à aquisição de cinco competências: compreensão e valorização da cultura 

escrita; apropriação do sistema de escrita; leitura; produção escrita; e desenvolvimento da 

oralidade. É importante destacar que estas capacidades e/ou competências devem se 

desenvolver gradualmente, de acordo com o que cada criança é capaz de realizar, ou seja, seu 

processo de desenvolvimento dependerá do grau de avanços em que ela se encontre. 

Conforme Smolka (1989, p. 324), “[...] nem todas as crianças têm o mesmo tempo de 

desenvolvimento, algumas conseguem adquirir estas competências mais rapidamente do que 

as outras.” 

A primeira competência faz referência à compreensão e valorização da cultura 

escrita, e procura trabalhar com a criança durante os três primeiros anos do ensino 

fundamental para que ela adquira o domínio da leitura e da escrita. É durante esse período que 

a criança começa a conhecer os diversos tipos de textos existentes na sociedade e na escola. 

Ainda em relação a esta etapa do ensino fundamental, é importante que o professor trabalhe 

com as crianças apresentando-lhes bulas de remédios, jornais, revistas, placas de trânsito, 

letreiros de lojas, embalagens de produtos para que elas possam se familiarizar desde cedo 

com os textos que circulam na sociedade. Além de trabalhar com textos diversos, é durante 

essa fase que a criança aprende como utilizar o material de leitura existente na sala de aula, 

que são os livros didáticos, os livros com as historietas, os contos e outros. 

É importante destacar que é também a partir da aquisição dessa competência que a 

criança começa a desenvolver as habilidades necessárias para o manuseio dos objetos de 
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escrita presentes na sala de aula, ou seja, segurar corretamente o lápis, usar a borracha, cuidar 

dos livros e cadernos (DALBEN, 1998).  

A segunda competência apresenta as capacidades necessárias para a apropriação do 

sistema de escrita. É no desenvolvimento dessa competência que a criança passa a 

compreender as diferenças existentes entre as formas gráficas de escrita e as outras formas de 

expressão que podem ser os desenhos, os rabiscos, os números, os símbolos gráficos tais 

como as setas, os asteriscos, os sinais matemáticos e as próprias letras.  

Na aquisição dessa competência se encontra o domínio das convenções gráficas, em 

que a criança aprende que a escrita é feita de cima para baixo e da esquerda para a direita e 

que há delimitação de espaços em branco entre as palavras. Nessa fase a criança precisa 

compreender que a sequência das letras nas palavras e das palavras nas frases obedece a uma 

ordem de alinhamento e direcionamento que é regra geral. 

Para que a criança possa iniciar seu processo de alfabetização, é necessário o 

conhecimento das letras que compõem o alfabeto, pois é a partir do conhecimento do alfabeto 

que se pode escrever todas as palavras pertencentes à língua portuguesa. Conhecer o alfabeto 

é desenvolver capacidades específicas, pois para ler é indispensável a capacidade que 

possibilita identificar cada letra, distinguindo umas das outras, e para escrever é necessário a 

capacidade motora de saber grafar cada letra.  

Neste momento do aprendizado da criança, cabe ao professor ensinar que cada letra 

tem relação com pelo menos um dos sons da fala que ela pode representar na escrita. A fala e 

a escrita são produzidas em sequência linear, isto é, som depois de som, letra depois de letra, 

palavra depois de palavra, frase depois de frase, mas é necessário que a criança compreenda 

que esta linearidade acontece de maneira diferente na fala e na escrita (CAGLIARI, 1999). 

É importante que a criança aprenda a operar racionalmente com os fonemas e com as 

complexas relações entre os fonemas e o modo de representá-los graficamente, pois só assim 

estará preparado para aprender a ler e a escrever. 

Grossi (1990c) lembra que um momento significativo do processo de alfabetização 

das crianças, é exatamente quando ela entende que o princípio que regula a escrita é o 

domínio das relações fonema-grafema.  

Cagliari (1999) explica que além de conhecer o alfabeto, o aluno também deverá 

compreender que as letras têm formas gráficas diferentes (maiúsculas, minúsculas, imprensa, 

cursiva) e possuem funções diferentes, preenchendo um determinado lugar na escrita das 
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palavras. A partir da apropriação da identidade funcional das letras, o aluno precisa aprender 

que não pode escrever qualquer letra em qualquer posição numa palavra. 

A terceira competência diz respeito às capacidades, conhecimento e atitudes de 

leitura. A leitura é uma prática social que mobiliza no leitor atitudes, gestos e habilidades. 

Muitas vezes o gosto pela leitura e pelos livros é construído no espaço familiar e em outras 

esferas de convivência em que a escrita circula. Portanto, não é necessário que a criança 

espere aprender a ler para ter prazer da leitura, pois ela pode acompanhar as leituras feitas por 

adultos, pode manusear livros e outros impressos, tentando ler ou adivinhar o que está escrito 

(COSCARELLI, 2002). 

Ao dar início à aprendizagem da leitura, algumas crianças reconhecem determinadas 

palavras ou textos, utilizando a estratégia de decorar, ou procurando associar certas palavras a 

imagens ou cores, ligando a forma da palavra escrita a uma silhueta gráfica, ou a um nome 

que elas já conhecem. Portanto, para desenvolver essa competência, algumas crianças 

precisam de pistas que lhes auxiliem a compreender o texto, tais como: palavras em destaque, 

formatos gráficos e ilustrações. 

A compreensão de textos é a meta principal do ensino da leitura e representa a 

possibilidade da criança, ao acabar de ler uma narrativa, saber dizer quem fez o quê, quando, 

como, onde e por quê. De acordo com Kato (1985), a aquisição dessa competência representa 

desenvolver nos alunos a capacidade de ler com compreensão e familiaridade os diversos 

gêneros textuais existentes na cultura escrita, favorecendo a elaboração de hipóteses que 

antecipam a leitura do texto. Portanto, ler com compreensão significa que ao final da leitura a 

criança saberá do que o texto fala, onde ele começa qual caminho ele percorre como ele se 

conclui. Significa, ainda, que ela será capaz de recontar o texto (KLEIMAN, 1993). É ainda 

durante a aquisição dessa competência que a fluência da leitura associa-se ao 

desenvolvimento do conhecimento linguístico da criança, à ampliação do seu vocabulário e ao 

domínio progressivo das estruturas sintáticas da língua escrita. 

A quarta competência trata da produção escrita a qual se manifesta na criança a partir 

do momento que ela consegue desenvolver a competência da escrita, que pode acontecer nas 

atividades que envolvam distinguir e aprender a traçar as letras e memorizar a ordem 

alfabética. A competência da produção escrita requer da criança habilidade motora, perceptiva 

e cognitiva no traçado das letras e na disposição do escrito no papel. 
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Para a produção escrita, as crianças devem desenvolver a capacidade chamada de 

coerência textual, que representa a organização dos conteúdos dos textos de modo que ele se 

torne lógico para seus leitores. A coerência textual exige que a criança aprenda a planejar o 

texto que vai escrever, escolhendo o tema e as ideias que irão compor o texto. O planejamento 

do texto pode ocorrer antes mesmo de a criança ter o domínio da ortografia (CARDOSO, 

2000). 

A última competência fala é o desenvolvimento da oralidade, que proporciona à 

criança participação nas interações cotidianas em sala de aula. Com o desenvolvimento da 

oralidade, as crianças aprendem a escutar com atenção e compreensão, e a dar respostas e 

opiniões nas discussões em sala de aula. A oralidade favorece o reconhecimento da existência 

das diversas variedades da Língua Portuguesa que, conforme o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), fortalece o respeito para com a maneira 

de falar de todos, o que exprime um conhecimento atitudinal. Para Dell’Isola (2001), 

oralidade não é apenas a capacidade de falar, mas também a capacidade de ouvir com atenção, 

de poder se manifestar, fazer inferências nas situações de aprendizagem na sala de aula, de 

relacionar-se na sociedade. Além disso, a criança aprende a importância de usar a variedade 

linguística de acordo com as diversas situações da convivência social. 

 No tópico seguinte, procurou-se abordar a prática pedagógica do professor 

alfabetizador, apresentando sugestões de atividades que são utilizadas para favorecer a 

aprendizagem das crianças durante o seu processo de ensino e aprendizagem na alfabetização. 

2.5 Prática pedagógica na alfabetização 

A prática do professor de alfabetização apresenta um processo de evolução 

pedagógica quanto à relação ensino-aprendizagem e na relação do professor-aluno. 

Considerando os contextos socioeconômicos, históricos e culturais em que se situa o aluno. 

A formação do professor alfabetizador deverá estar embasada nas concepções da 

psicogênese da Emília Ferreiro, nas concepções interacionistas de Vygotsky, no 

construtivismo de Piaget e em outros autores que norteiam a proposta de alfabetização. 

Para Teberosky e Colomer (2003, p. 39):  
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[...] a alfabetização é uma etapa muito importante na vida da criança é neste 
momento que ela começa a despertar para o conhecimento da leitura e da 
escrita, mas é também um momento muito delicado, pois nesta fase a criança 
se confronta com muitas coisas novas e inicialmente difíceis de 
compreender. 

Cabe ao professor alfabetizador estar capacitado para introduzir a criança no mundo 

letrado, fazendo uso de elementos cruciais que facilitem o seu trabalho e a aprendizagem dos 

alunos. Esses elementos podem ser concebidos levando em consideração a sua concepção de 

aprendizagem, a metodologia de ensino, o planejamento, os objetivos e recursos didáticos, e 

os instrumentos de avaliação. 

Alfabetizar as crianças nas séries iniciais tem implicações em todo o seu 

desenvolvimento nos anos seguintes. Por isso, o desafio do professor é planejar um trabalho 

organizado, constante e diário. Nesse planejamento é importante o professor considerar a 

hipótese de que algumas crianças já podem estar em processo de alfabetização, pois antes de 

irem para a escola elas já podem ter tido contato com práticas de leitura e escrita, ao escutar 

histórias, ao folhearem livros ou ainda ao verem adultos e outras crianças escrevendo. Assim, 

o planejamento precisa contemplar tarefas que favoreçam o confronto com o texto desde os 

primeiros dias de aula. 

Por esse motivo, no início do ano, a tarefa essencial do professor alfabetizador é 

descobrir o que cada aluno sabe sobre o sistema de escrita. Este levantamento inicial é 

chamado de diagnóstico, pois permite identificar quais hipóteses sobre a língua escrita as 

crianças têm desenvolvido, servindo ainda para adequar o planejamento das aulas às 

necessidades de aprendizagem.  

Teberosky e Colomer (2003) ressaltam que as hipóteses que as crianças desenvolvem 

constituem respostas a verdadeiros problemas conceituais, semelhantes aos que os seres 

humanos se colocaram ao longo da história da escrita. Através dessa sondagem inicial, o 

professor alfabetizador pode observar se o aluno já estabelece relação entre o que escreve e o 

que ele lê em voz alta, ou seja, uma relação entre a fala e a escrita. Diagnosticar o que os 

alunos já sabem quais as hipóteses que eles têm sobre a língua escrita e qual o caminho que 

vão percorrer até compreender o sistema, permite ao professor organizar intervenções 

adequadas à diversidade de saberes da turma. 

O professor deve realizar o diagnóstico não só no início do ano letivo, mas ao final 

de cada bimestre, registrando o processo de evolução das hipóteses de escrita das crianças. 

Como o ensino da leitura e escrita é um processo dinâmico que pode evoluir rapidamente, 
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após alguns dias de iniciado o processo de alfabetização, alguns alunos podem ter evoluído 

em relação às hipóteses, conforme a concepção da psicogênese da língua escrita: pré-silábica, 

silábica, silábico-alfabética e alfabética.  

Para Lerner e Pizani (1995), no planejamento do que será trabalhado com os 

alfabetizandos, os professores devem incluir atividades que sejam essenciais para o processo 

de alfabetização dos alunos, entre as quais devem estar aquelas consideradas permanentes, 

que envolvem tarefas em sala de aula, leitura de textos e ditados de palavras, além daquelas 

consideradas sequenciais que geralmente estão vinculadas às atividades propostas pelo livro 

didático adotado. 

O primeiro tipo de atividade, as permanentes, são aquelas praticadas diariamente em 

sala de aula pelo professor, tais como: 1) apresentar à criança diferentes suportes – livros, 

revistas, jornais, folhetos, cartões – para que ela possa distinguir o sistema de escrita de outros 

sistemas de representação; 2) ditar as letras do alfabeto para que a criança vá escrevendo; 3) 

ligar palavras iguais; 4) fazer cartões com letras de músicas para a criança ler; 5) ditar frases; 

6) fazer a leitura sequenciada de palavras que não terminam com o mesmo som ou rima; 7) 

listar nomes de animais, frutas, brinquedos e pedir para a criança identificar um dos nomes 

lidos pelo professor. Estas atividades podem ser realizadas em grupo ou individualmente, 

podendo acontecer juntamente com as atividades de leitura. 

Durante as atividades que envolvem a leitura oral feita pelo professor, é importante 

caprichar na entonação da voz, adequando-a ao tipo de gênero textual que está sendo usado, 

que pode ser um conto, uma carta, uma notícia de jornal ou revista, um poema, dentre outros. 

De acordo com o texto lido, o professor pode solicitar aos alunos que escrevam palavras 

soltas que tenham surgido na leitura realizada, ou sugerir que as crianças escrevam uma lista 

com nomes dos colegas, nomes de frutas, nomes de brinquedos e outros (LERNER, 1995). 

Outra atividade importante para trabalhar com as crianças, é a produção de texto 

escrito ditado pelo professor. Esta atividade pode ser realizada em dias alternados e 

proporciona ao professor identificar se a criança já consegue fazer a relação entre o que ouviu 

e o que escreveu. 

O segundo tipo de atividade que deve ser planejada pelo professor alfabetizador, são 

as sequências de atividades, que servem para atingir diversos objetivos didáticos relacionados 

ao ensino e à aprendizagem da leitura e da escrita, e devem apresentar um nível progressivo 

de desafios. 
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A duração de uma sequência de atividades varia de acordo com o nível de 

dificuldade apresentada pelas crianças, podendo ser repetidas quantas vezes se fizerem 

necessárias. A sequência de atividades pode também ser programada para ter duração de 

meses e visa levar as crianças a construir comportamentos leitores associados a propósitos 

como ler para aprender, ler para comparar diferentes versões de uma mesma obra e ler para 

conhecer diversas obras de um mesmo gênero. 

A organização das atividades didáticas a serem trabalhadas em sala de aula pelo 

professor alfabetizador, deve considerar a necessidade de contato com as muitas fontes de 

texto que nos cercam no cotidiano, como livros, revistas, jornais, gibis, enciclopédias, além 

dos diversos gêneros de escrita existentes (textos informativos, listas, contos). O contato com 

estes diferentes textos favorece as crianças o conhecimento dos meios de circulação de 

diversos textos, ou seja, de onde eles se originam (bibliotecas, livrarias, bancas, do meio 

urbano, doméstico, escolar), favorecendo a sua identificação (cartazes, outdoors, livros, 

folhetos, murais escolares). A intervenção do professor, durante as atividades de produção de 

texto, é vital para a passagem da linguagem oral para a linguagem escrita. 

O último tipo de atividade a ser planejada pelo professor alfabetizador envolve a 

construção dos projetos didáticos, que representam formas de organização dos conteúdos 

escolares que contribuem para a aprendizagem da leitura e da escrita através da articulação 

dos objetivos didáticos e dos objetivos comunicativos. 

A duração de um projeto pode variar de um bimestre a um semestre. Os projetos 

didáticos culminam na elaboração de um produto final, que pode ser a produção de um livro 

de histórias ou de poesias produzidos pelos alunos. Ao final do projeto, o produto deve ser 

apresentado geralmente à família, fortalecendo o vínculo entre escola, alunos e comunidade. 

Além das atividades mencionadas, existem outras atividades que favorecem a 

aquisição da leitura e escrita da criança e devem ser planejadas pelo professor alfabetizador 

durante todo o processo de alfabetização. Estas atividades estão contempladas nas orientações 

constantes em documento do MEC (BRASIL, 2007a) – e serão detalhadas a seguir. 

O professor deve ensinar às crianças o manuseio correto dos materiais de uso na 

sala de aula, tais como os livros didáticos, os livros de literatura infantil, o caderno, o lápis, a 

borracha, a régua, o apontador e a caneta. Os ensinamentos que correspondem a esse tipo de 

atividade envolvem, por exemplo, a utilização do lápis para escrever e a manipulação correta 

de livros e cadernos ensinando como passar as folhas. Isso se faz necessário, pois algumas 
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crianças chegam à escola sem ter tido nenhum contato com os materiais de leitura e escrita 

usados em sala de aula. Estes ensinamentos são importantes e necessários, pois a criança 

precisará destes conhecimentos quando for realizar atividades motoras iniciais no processo de 

aquisição da escrita. 

Ferreiro (1999) explica que geralmente a criança, no início do processo de 

alfabetização, não faz a diferenciação entre as formas gráficas de escrita existente. Portanto, 

outra atividade que o professor alfabetizador precisa planejar é explorar livros, revistas e 

outros materiais que além de contemplar a escrita alfabética apresentem em seu contexto, 

números, sinais e ícones, tais como: calendários, listas telefônicas, folhetos de propagandas 

com preços de mercadorias. 

Outra atividade que favorece o aprendizado da leitura e da escrita refere-se à 

exposição sequencial das 26 letras que fazem parte do alfabeto da língua portuguesa. 

Apropriando-se do conhecimento das letras do alfabeto, a criança aprende qual a função que 

cada letra ocupa na palavra e como juntar as letras para formar palavras, frases e textos. Nesse 

momento, o professor alfabetizador poderá organizar atividades que envolvam o uso das letras 

do alfabeto, tais como a confecção de crachás com o nome das crianças da sala, das frutas e os 

nomes das pessoas de sua família.  

De acordo com Ferreiro (1999), no início do processo de alfabetização, algumas 

crianças não compreendem ainda a orientação e o alinhamento da escrita. Portanto, é preciso 

que as crianças compreendam que se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo, 

e que a sequência das letras e palavras segue uma ordem linear. Para isso, o professor 

alfabetizador deve planejar atividades que favoreçam essa aprendizagem, escrevendo no 

quadro um texto configurado como uma folha de caderno pautado, em que faça a leitura oral 

do texto, assinalando com uma régua as linhas que lê, para que os alunos acompanhem a 

direção da leitura. 

Hoje um recurso didático que vem sendo utilizado pelos alfabetizadores na sala de 

aula é o lúdico, ou seja, o ensino através das brincadeiras durante as quais o professor 

alfabetizador pode observar o processo de desenvolvimento da criança, o uso que ela faz da 

linguagem durante as brincadeiras, e a oportunidade de trabalhar com os fonemas. Para 

trabalhar com o lúdico, o professor traz para a sala de aula produções culturais que fazem 

parte do mundo infantil, como as cantigas de roda, os jogos de salão, a língua do pê, os trava-

línguas, entre outras. 
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Quando o aluno entende que o princípio geral que regula a escrita é a 

correspondência letra-som (grafema-fonema), ele começa a tentar a ler e a escrever uma letra. 

É exatamente nessa fase que muitos sentem dificuldade em fazer essa distinção, e costumam 

escrever algumas palavras usando o som que elas representam, por exemplo, o B (bê), no caso 

beola (bola) (GROSSI, 1990a). Neste momento da aprendizagem do aluno, o professor deverá 

explorar atividades que envolvam os alunos na compreensão do princípio alfabético, podendo 

fazer uso da leitura e escrita de palavras da mesma família, como por exemplo, bala, bela, 

bola, bula ou de palavras parecidas, como por exemplo, fita, foto, futebol, farofa (BRASIL, 

2007b). 

Para trabalhar a decomposição e a composição de palavras em sílabas o professor 

pode organizar atividades com bingo, texto com lacunas, colocação de palavras em ordem 

alfabética, dentre outras. É importante que as palavras trabalhadas com as crianças em 

processo de alfabetização, venham acompanhadas de seu significado, ou seja, no caso das 

palavras que representam os brinquedos (bola, carro), explicar que estas palavras pertencem a 

um mesmo campo semântico2.  

Segundo Grossi (1990c), é importante que o professor estimule a criança a escrever a 

lista com o nome dos alunos da sala, com o nome dos objetos da sala de aula, etiquetas e 

pequenos avisos. Essas atividades de escrita provocam na criança a necessidade de refletir e 

formular hipóteses sobre como cada fonema e cada sílaba podem ser representados na escrita. 

Para a realização dessa atividade o professor deve partir da escrita de palavras mais simples às 

mais complexas. 

 As crianças encontram dificuldades quanto ao domínio do sistema ortográfico do 

português, devido existir fonemas que podem, algumas vezes, ser representados por diferentes 

grafemas. Conforme Cagliari (1999, p. 61), “[...] para auxiliar a criança neste momento de 

conflito, o professor poderá organizar atividades com jogos ortográficos, com palavras 

cruzadas, charadas, caça-palavras e desafios, sempre utilizando palavras que precisam ser 

memorizadas”.  

Antes mesmo de aprender a ler, a criança já pratica atos de leitura quando manuseia 

uma revista, um livro, um jornal, ou até quando fica ouvindo alguém ler para ela. Na sala de 

aula, o professor deve organizar atividades que estimulem o gosto pela leitura, levando 

material disponível e em circulação na sociedade. Se possível, a escola deve organizar 

                                                 
2 A semântica se refere aos significados e sentidos das palavras. 
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passeios a bibliotecas, a livrarias, a jornais para que, além de conhecer os materiais impressos, 

a criança tenha conhecimento de onde vem aquele material, onde o compramos (BRASIL, 

2007b). 

Algumas atividades podem ser planejadas para auxiliar no desenvolvimento da 

fluência em leitura. Estas atividades podem ser feitas com fichas escritas com palavras de um 

mesmo campo semântico para que sejam lidas pela turma. Outro tipo de atividade que o 

professor deve utilizar é retirar parte das informações de um texto para que a criança complete 

o texto, ou colocar palavras em lacunas retiradas de frases ou textos. 

É necessário estimular o aluno a usar intensivamente seu conhecimento prévio para 

formular hipóteses sobre o texto que irá ler. Essas hipóteses podem ser sobre o assunto do 

texto; qual o tipo de texto que vai ser lido; qual ou quais os personagens existentes no texto. 

Todas estas perguntas deverão ser feitas após uma preparação, que antecederá o início da 

atividade (SOARES, 2003). A criança só poderá realizar atividades deste tipo se o professor 

lhe proporcionar a familiaridade com gêneros textuais diversos em sala de aula (histórias, 

poemas, trovas, canções, parlendas, listas, agendas, propagandas, notícias, cartazes, receitas 

culinárias e outros), que devem ser lidos pelo professor em voz alta. 

 Isso irá estimular a criança a fazer inferências quanto à leitura que está sendo 

realizada, demonstrando compreensão do conteúdo do texto. Se a criança ainda necessita de 

mais orientação para ser capaz de fazer inferências sobre o texto, o professor poderá ajudá-la, 

apresentando textos que possuam imagens ou ilustrações e que possibilitem aos alunos 

identificarem ou compreenderem melhor o enredo do texto trabalhado. O importante é que, ao 

final da leitura, o leitor saiba do que o texto fala, onde ele começa, que caminhos ele percorre, 

e como ele finaliza. 

É importante que o professor, à medida que as crianças vão desenvolvendo as 

capacidades de leitura e escrita, elabore atividades que envolvam a leitura em voz alta dos 

diferentes gêneros textuais existentes. O professor deve, ainda, trabalhar a capacidade escrita 

dos alunos, inicialmente ajudando-os na construção dos registros da rotina escolar, ou seja, 

copiando do quadro a agenda do dia, elaborando junto com os alunos convites, enfeites e 

cartazes que são usados nas festas coletivas realizadas na escola. Estas atividades podem ser 

realizadas coletivamente, tendo como auxiliar o professor, que neste momento fará o registro 

do texto elaborado pelos alunos no quadro para que elas passem para o papel. 
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Para estimular o gosto pela leitura e escrita nos alunos, o professor poderá trabalhar 

com o lúdico na sala de aula, trazendo textos específicos para leitura em voz alta. O conteúdo 

desses textos facilitará a programação de dramatizações, mediante as quais os alunos 

representarão os personagens e viverão a história ali apresentada, proporcionando à criança 

momentos em que ela poderá trabalhar a oralidade.  

Os jogos também favorecem a oralidade e a escrita da criança, pois, ajudando a 

organizar as peças do jogo, ela estará exercitando sua escrita. As atividades lúdicas são 

importantes para ajudar o aluno a desenvolver as capacidades de leitura e escrita, mas existem 

outras atividades que podem ser utilizadas pelo professor alfabetizador para auxiliar as 

crianças a desenvolverem as capacidades básicas necessárias para a aquisição da leitura e 

escrita na alfabetização.  

Conforme Scliar-Cabral (2003), para que os alunos consigam escrever 

alfabeticamente, mesmo com certos erros de ortografia, o professor alfabetizador precisa 

acompanhar a evolução de todos, conhecendo quem demanda mais atenção, quem tem 

hipóteses mais avançadas e os que já estão alfabetizados. Esse acompanhamento permite ao 

professor estar sempre comparando quanto evoluiu o aluno ao longo do ano, possibilitando 

fazer uma análise crítica da rotina e das atividades que estão sendo contempladas. 

Essas sondagens possibilitam identificar que habilidades, conhecimentos e 

dificuldades os alunos apresentam. É o momento de observar, tomar nota e refletir sobre a 

atuação de cada um em tarefas coletivas e individuais, e também analisar se sua abordagem e 

rotina estão funcionando, qual a expectativa de evolução para os que ainda se encontram em 

hipóteses mais primitivas e como ajustar o planejamento do trabalho para que, ao fim do ano 

letivo, todos estejam alfabetizados. 

 Enfim, o professor alfabetizador deve procurar sempre inovar e adaptar sua prática 

às especificidades dos alunos. Ele deverá estar sempre buscando mecanismos que favoreçam a 

aprendizagem dos alunos, e utilizá-los de acordo com o desenvolvimento de cada criança, 

pois se sabe que nem todas as crianças percorrem o mesmo caminho no mesmo tempo. 

Algumas crianças precisam de um tempo maior para conseguir avançar na aquisição das 

competências básicas de leitura e escrita.  

Todo processo de ensino e aprendizagem culmina com a avaliação do que foi 

aprendido pelo aluno ao longo do período, série, ciclo ou ano. Assim, é importante que 
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possamos aprender um pouco mais sobre a avaliação que hoje vem sendo realizada nas 

escolas.  

2.6 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. A avaliação no modelo liberal-conservador era autoritária, classificatória e 

“freadora” do desenvolvimento do educando, classificando-o através de menções, sejam elas 

em notações numéricas, sejam em notações verbais (LUCKESI, 2002). 

Quanto à avaliação classificatória, Luckesi (2002, p. 42) discorre que: 

A prática escolar usualmente denominada de avaliação da aprendizagem 
pouco tem a ver com avaliação. 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 conteúdo e 
classificá-lo em termos de aprovação/reprovação.  

Já nas pedagogias preocupadas com a transformação, a avaliação manifestava-se 

como um mecanismo para diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno, devendo ser 

assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se 

encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões para que o educando avance em sua 

aprendizagem. Assim, cada pedagogia exigia um modelo de avaliação que atendesse à 

sociedade dominante da época (LUCKESI, 2002). 

Diante das diferentes perspectivas assumidas pela avaliação, serão apresentadas as 

várias funções assumidas pela avaliação durante a aprendizagem, quais sejam: por objetivos, 

diagnóstica, formativa, somativa e a avaliação da alfabetização. 

2.6.1 Avaliação por objetivos 

A avaliação escolar é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e deve 

estar conectada com os objetivos, conteúdos e métodos, expressos no plano de ensino e 

desenvolvidos durante as aulas. Esses objetivos explicitam conhecimentos, habilidades e 
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atitudes que devem ser manifestadas pelos resultados obtidos nos exercícios, provas e 

trabalhos. 

Segundo os estudos realizados por Tyler (1942), o modelo de avaliação na 

abordagem quantitativa ficou conhecido como avaliação por objetivos, que consiste em 

determinar se os objetivos educacionais estão sendo alcançados. Neste modelo, a ênfase 

encontra-se centralizada nos resultados (produtos) dos alunos nas avaliações, transformando-

se num instrumento de mensuração do rendimento escolar. 

Já no modelo qualitativo de avaliação, o objetivo é identificar principalmente o que o 

aluno aprendeu, por que aprendeu, ou então por que não aprendeu determinado conteúdo, 

procurando justificativas para explicar esse fato. Assim, pode-se dizer que a avaliação é uma 

apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que 

auxilia o professor a tomar decisões sobre o planejamento das atividades didáticas. Para 

Machado (1995), o processo de avaliação nunca revela o sucesso ou o fracasso apenas dos 

alunos, mas também o sucesso ou o fracasso do professor, do seu planejamento, das suas 

metas. Portanto, se a avaliação for realizada de maneira gradativa e contínua, permite ao 

professor rever suas ações pedagógicas, promovendo mudanças quando necessário.  

2.6.2 Avaliações diagnóstica, formativa e somativa 

Para Hoffmann (1993), Perrenoud (1999) e Sant’anna et al (1993), três tipos de 

avaliação são consideradas indispensáveis no trabalho com crianças em processo de 

alfabetização: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. 

A avaliação diagnóstica tem como função verificar os conhecimentos iniciais que o 

aluno detém ao chegar à escola, verificando as habilidades e as competências que este possui 

e que podem contribuir para o êxito das ações planejadas pelo professor (HADJI, 2001; 

HOFFMANN, 1993; PERRENOUD, 1999). 

A avaliação diagnóstica também exerce uma função preventiva, ao verificar como 

está o aluno em relação aos objetivos educacionais propostos. Com base nessa verificação, o 

professor é capaz de criar mecanismos que favoreçam o educando a alcançar tais objetivos 

(MELCHIOR, 2003). Na alfabetização, a avaliação diagnóstica tem como um de seus 

objetivos conhecer cada criança, o perfil da turma, seus desempenhos, as dificuldades em 
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relação às metas esperadas, além da aquisição das competências básicas da leitura e da escrita. 

Além das funções já citadas, a avaliação diagnóstica coleta dados relevantes ao processo por 

meio de instrumentos que expressem o estado de aprendizagem da criança, propiciando 

práticas avaliativas que atendam às especificidades dos alunos.  

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. 

O segundo tipo de avaliação, a avaliação formativa, também é uma forma de 

avaliação contínua, que permite ao professor detectar possíveis falhas no processo e fazer as 

modificações necessárias na intervenção pedagógica realizada a partir das informações 

obtidas nas várias dimensões do processo de ensino-aprendizagem. Essa avaliação procura 

adaptar o ensino às características e necessidades que o aluno apresenta no decorrer do 

período letivo.  

A avaliação formativa é vista como o melhor caminho para garantir a evolução de 

todos os alunos. Em lugar de apenas provas, o professor utiliza a observação diária e 

multidimensional, além de instrumentos variados, escolhidos de acordo com cada objetivo. A 

avaliação formativa não tem como pressuposto a punição ou premiação. Esse tipo de 

avaliação auxilia o professor alfabetizador, informando os níveis já consolidados pelos alunos, 

as dificuldades enfrentadas durante o processo de alfabetização e serve também para 

identificar quais as estratégias de intervenção que o professor usou para facilitar a 

aprendizagem do aluno. 

Para Hadji (2001, p. 73), “[...] formativa é toda avaliação que auxilia o aluno a 

aprender e a se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das aprendizagens e do 

desenvolvimento no sentido de um projeto educativo.” A ideia de regulação intencional 

corresponderia a arranjos que são resultados de uma combinação entre o professor e seus 

alunos, ou seja, uma negociação entre os atores envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem (PERRENOUD, 1999). 

A avaliação formativa procura, ainda, o conhecimento, a investigação dos processos 

e dos resultados da ação educativa, ou seja, o importante, na verdade, é o conhecimento, o 
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qual serve para dar ênfase ao processo que garantiu o resultado e ainda poder ajustá-lo quando 

for necessário, garantindo assim o êxito no processo educativo (MÉNDEZ, 2005).  

Ainda sobre a avaliação formativa, é importante buscar a LDB que determina uma 

avaliação contínua e cumulativa em que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os 

quantitativos:  

[...] a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais. Da mesma forma, os resultados 
obtidos pelos estudantes ao longo do ano escolar devem ser mais valorizados 
do que a nota da prova final. (BRASIL, 1996, art. 24). 

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

[...] como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo 
como um todo. A avaliação também é um excelente instrumento para que a 
instituição possa estabelecer suas prioridades 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).  

Essa nova forma de avaliar põe em questão não apenas um projeto educacional, mas 

uma mudança social. A mudança não é apenas técnica, mas também política. Tudo porque a 

avaliação formativa serve a um projeto de sociedade pautado pela cooperação e pela inclusão, 

em lugar da competição e da exclusão. Uma sociedade em que todos tenham o direito de 

aprender. A avaliação formativa é um componente quase obrigatório de toda avaliação 

contínua (PERRENOUD, 1999). 

O terceiro tipo de avaliação, a avaliação somativa, possibilita realizar uma valoração 

dos conhecimentos adquiridos pelos alunos ao final de um curso, um ciclo, uma quinzena ou 

uma unidade didática. Permite estabelecer o grau de alguns objetivos previamente 

estabelecidos e, supostamente, trabalhados no decorrer de um espaço de tempo determinado 

(HOFFAMANN, 2005). Para Scriven (1967 apud VIANNA, 2004), a avaliação somativa 

conduzida ao final de um programa, possibilita ao seu futuro usuário elementos para julgar a 

sua importância, o seu valor, o seu mérito.  

A avaliação somativa também possui função reguladora, pois permite ao professor, 

conforme os resultados obtidos pelos alunos, replanejar suas intervenções e organizar seu 

trabalho.  
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2.6.3 A avaliação da alfabetização 

A avaliação da aprendizagem dos alunos em processo de alfabetização, configura-se 

em uma sistematização de instrumentos que viabilizam ao professor efetivar o 

acompanhamento e o desenvolvimento do aluno, identificando aqueles que conseguiram 

adquirir as habilidades e competências necessárias e requeridas para a alfabetização e, assim, 

redirecionar sua prática pedagógica para auxiliar aos alunos que precisam de uma intervenção 

diferenciada. “Somente assim, a avaliação da aprendizagem se tornará um instrumento 

auxiliar do processo e não um instrumento de reprovação dos alunos.” (LUCKESI, 2002, p. 

82). 

Para realizar uma avaliação que propicie um acompanhamento do desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno, é necessário que o professor alfabetizador faça minuciosas e 

exaustivas observações sobre o processo de aprendizagem do aluno. Quando se pretende 

efetuar uma avaliação coerente com a alfabetização, cabe ao professor trabalhar com 

atividades que lhe permitam observar, escutar e compreender o estágio de desenvolvimento 

em que a criança se encontra (pré-silábico, silábico ou alfabético), organizando atividades que 

se ajustem às peculiaridades de cada aluno.  

Portanto, é importante que o professor faça uso de vários instrumentos avaliativos 

para acompanhar a evolução da criança nesse estágio de aquisição das competências básicas 

de leitura e escrita. Existe uma variedade de instrumentos que podem ser utilizados pelo 

professor alfabetizador para avaliar o processo de ensino e aprendizagem das crianças, entre 

os quais foram escolhidos alguns considerados mais apropriados nessa etapa da escolarização 

(a alfabetização) e que permitem ao professor um maior aprofundamento na sua ação 

avaliativa. 

A observação e o registro possibilitam ao professor fazer um acompanhamento da 

criança desde o diagnóstico inicial feito sobre os conhecimentos que a criança tem sobre o 

sistema de escrita, até as capacidades desenvolvidas em cada etapa de sua trajetória. Esse 

acompanhamento pode ser feito com o uso de fotos, gravações, fichas descritivas, relatórios 

individuais e diários de campo dos alunos (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Pode-se dizer que a observação torna-se um importante auxiliar do professor 

alfabetizador. A partir das anotações oriundas de suas observações, ele poderá acompanhar o 

desenvolvimento da criança, identificando seu progresso e seus retrocessos, analisando o 
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estágio em que se encontra se já atingiu o domínio das habilidades e competências de leitura e 

escrita, e se já consegue fazer uso delas (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

Além da observação da sala de aula, o professor alfabetizador deve sempre buscar 

atividades que estimulem a curiosidade, a participação, e o desafio nos alunos. Estas 

atividades devem ser organizadas para serem realizadas em grupo ou individualmente, 

possibilitando ao professor observar atitudes relacionadas à organização do trabalho escolar e 

à socialização com os demais colegas (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999). 

É importante também que o professor faça o registro de acompanhamento individual 

de cada aluno, que deve conter anotações significativas sobre o processo de desenvolvimento 

afetivo, cognitivo e social da criança. Esse registro deve ser feito periodicamente, auxiliando 

o professor a ajustar seu trabalho pedagógico, quando necessário (BASSEDAS; HUGUET; 

SOLÉ, 1999). 

É a partir do registro individual do aluno que o professor alfabetizador pode 

organizar e selecionar os elementos que vão subsidiar sua prática avaliativa, buscando 

identificar se os alunos conseguiram atingir as várias dimensões ou eixos de conhecimentos 

conceituais, procedimentais e atitudinais que estão implícitos nos PCNs (BRASIL, 1997). 

O diário de classe é um dos instrumentos utilizados pelo professor que lhe auxilia a 

refletir sobre o que acontece na aula. No diário de classe há anotações das situações, das 

experiências e dos diversos aspectos da caminhada das crianças e de seus processos; esse 

diário auxilia, então, a compor os dados que integrarão a avaliação 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). 

O portfólio é um instrumento de avaliação capaz de dar respostas às expectativas do 

professor quanto ao processo de desenvolvimento das competências de alfabetização dos 

alunos, sendo de grande contribuição para uma avaliação eficaz do ensino. 

Atualmente, o portfólio é um dos instrumentos de avaliação e acompanhamento do 

processo de ensino-aprendizagem que mais vem sendo utilizado em salas de aula de 

alfabetização. De acordo com Smolka (1989), tal instrumento tem a finalidade de organizar e 

arquivar os registros das aprendizagens dos alunos com intenção de fornecer uma síntese de 

seu percurso ou trajetória de aprendizagem. Trata-se de uma coleção de todo o trabalho 

desenvolvido pelo aluno durante o ano em sala de aula. O principal desafio do portfólio é 
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colocar o aluno como responsável por seu processo de aprendizagem ao mesmo tempo em 

que favorece ao professor alfabetizador uma análise sobre a singularidade e peculiaridades do 

desenvolvimento de cada um (SMOLKA, 1989). 

O portfólio permite o registro acumulativo e progressivo de dados pertinentes às 

aprendizagens dos alunos, servindo também para fazer um acompanhamento do que o aluno 

aprendeu e de que forma ele aprendeu. Compõem o portfólio as atividades realizadas pelo 

aluno com ou sem o auxílio do professor em um determinado período; esse instrumento pode 

ser utilizado a cada unidade ou etapa de ensino, ficando a critério do professor alfabetizador a 

sua periodicidade (SMOLKA, 1989). 

Seldin (1997) aponta que o portfólio se baseia no detalhamento documentado dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. Tais conhecimentos são inventariados, focando o 

objetivo e as habilidades desenvolvidas no curso. Dessa forma, o portfólio permite aos 

professores alfabetizadores considerarem o trabalho de forma processual, superando a visão 

pontual das provas e testes, e integrando-o no contexto do ensino como uma atividade 

complexa baseada em elementos de aprendizagem significativa e relacional. 

Como se observou, o professor possui vários instrumentos para avaliar os alunos na 

alfabetização, fazendo uso daqueles que melhor atendam as necessidades dos alunos. Mas, 

não é possível deixar de mencionar que na alfabetização a avaliação tem uma função 

diagnóstica, cujo objetivo é conhecer cada criança e toda a turma, acompanhando seus 

desempenhos ao longo da aprendizagem, seus progressos, suas dificuldades e descompassos 

em relação às metas esperadas.  

Não se pode deixar de mencionar os instrumentos utilizados pela escola para dar 

satisfação à sociedade, à comunidade escolar e ao próprio sistema, consideradas avaliações 

burocráticas (preenchimento de fichas, relatórios, formulários) que geralmente são realizadas 

ao final de uma série, ciclos ou quando da transferência de alunos. 

Sabe-se que a ação avaliativa na alfabetização procura identificar se os alunos 

conseguiram adquirir as capacidades previstas para este segmento, que são a leitura e a 

escrita. De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997), para que os alunos consigam atingir o 

perfil esperado na alfabetização, a produção de instrumentos de avaliação deve levar em 

consideração várias dimensões ou eixos do conhecimento:  



 42

a) conceituais: capacidades de operar com símbolos, imagens, ideias ou 

representações, em função das áreas do conhecimento contempladas na proposta 

curricular;  

b) procedimentais: desempenhos que indicam um nível de saber fazer, ou seja, a 

apropriação de instrumentos ou equipamentos relacionados à aquisição da escrita 

e da leitura;  

c) atitudinais: comportamentos que expressam apreciações e incorporação de valores, 

normas, hábitos ou atitudes relacionadas à organização do trabalho escolar e à 

socialização, expressos nas interações com professores, com os pares e com 

grupos em geral. 

Até aqui, observou-se que o ato de avaliar passou por várias transformações, desde a 

classificação, cujo objetivo era excluir os alunos, quantificando-os em números ou conceitos 

que na realidade não mediam os seus conhecimentos, até chegar à avaliação formativa, a qual 

trabalha com o objetivo de diagnosticar os avanços e retrocessos dos alunos até que eles 

consigam atingir seus objetivos, os do professor, da escola e do sistema. 

Para dar continuidade, será feita uma pequena apresentação do Programa 

Alfabetização na Idade Certa (PAIC), objeto desse trabalho de investigação. 

2.7 Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) 

Em 2004, foi criado o Comitê Cearense pela Eliminação do Analfabetismo Escolar 

que tinha como objetivo estudar a dimensão do analfabetismo escolar no Estado (MARQUES 

et al, 2006). O resultado do diagnóstico realizado por esse comitê revelou graves problemas 

no processo de alfabetização das crianças cearenses. Como consequência desse trabalho foi 

criado o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que contou inicialmente com a 

participação da Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE), das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da União dos Dirigentes Municipais de Educação 

do Ceará (UNDIME) (MARQUES et al, 2006). 

O objetivo principal do PAIC é elevar a qualidade da educação nos anos iniciais, no 

que se refere à leitura e escrita, através de assessoria técnica aos municípios para modificar os 

seus baixos indicadores de aprendizagem de leitura (MARQUES et al, 2006). O programa 
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começou efetivamente a funcionar em 2006 e contou inicialmente com a adesão de 60 

municípios. Uma das primeiras ações do PAIC foi mobilizar as secretarias municipais de 

educação para conhecer a realidade de cada sistema de ensino e o estágio de desenvolvimento 

dos alunos matriculados no 3º ano do ensino fundamental.  

Somente em 2007, quando a Secretaria de Educação do Estado assumiu a 

coordenação geral do programa, os demais municípios do Ceará aderiram ao PAIC e o 

público-alvo para a alfabetização passou do 3º ano para o 2º ano do ensino fundamental. Hoje, 

o PAIC conta com a adesão de todos os 184 municípios cearenses que elaboraram um pacto 

de cooperação para superar as dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita dos alunos 

das escolas públicas do Estado do Ceará. 

Com a criação do PAIC, o Estado do Ceará tornou-se pioneiro na implementação de 

ações municipalizadas que visam acabar com o analfabetismo. Uma das metas do programa é 

alfabetizar, no período 2007-2010, todas as crianças da rede pública de ensino do Ceará com 

até 7 anos de idade (MARQUES, 2008). O apoio oferecido aos municípios para alcançar essa 

meta envolve um conjunto de ações divididas em cinco eixos norteadores do processo de 

alfabetização dos alunos da rede pública estadual: a educação infantil; a gestão pedagógica de 

alfabetização; a formação do leitor; a gestão municipal de educação; e a avaliação externa. 

No eixo da educação infantil estão concentrados os esforços para a construção de 

uma política municipal de educação infantil que propicie e assegure o bem-estar das crianças 

de 0 a 6 anos em seu pleno desenvolvimento afetivo, cognitivo, psicossocial, emocional e 

outros. O eixo da gestão pedagógica trabalha com a formação continuada dos docentes, 

proporcionando estratégias inovadoras que objetivam implementar propostas eficientes para 

eliminar o analfabetismo no Estado. 

O eixo de formação do leitor tem por finalidade desenvolver uma política de 

formação de leitores com vistas a despertar na criança o interesse e o gosto pela leitura. O 

eixo da gestão municipal da educação tem como objetivo o fortalecimento institucional dos 

municípios, proporcionando a capacitação e a formação de gestores, técnicos, consultores 

para elaboração e acompanhamento dos projetos que favoreçam a melhoria da aprendizagem 

do aluno. 

O maior desafio do PAIC encontra-se exatamente no eixo da avaliação, que procura 

criar condições para que as equipes técnicas que trabalham com a educação nos municípios, 

possam organizar seus trabalhos com base nos resultados obtidos através das avaliações 
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externas e censitárias, propiciando as intervenções adequadas aos problemas de aprendizagem 

identificados nos anos iniciais do ensino fundamental. Conforme Marques, Ribeiro e Ciasca 

(2008), a avaliação proposta pelo PAIC tem como propósito principal melhorar a qualidade 

do processo de aprendizagem, pois seus resultados serão verdadeiros nortes para as 

intervenções pedagógicas a serem conduzidas pelo eixo de alfabetização.  

O programa conta com a assessoria de equipes formadas por professores, alunos de 

pós-graduação e graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC) e de técnicos da 

Secretaria da Educação do Estado do Ceará que, em conjunto, capacitam as secretarias 

municipais de educação dando-lhes autonomia e competência para programar as ações 

constantes dos cinco eixos do programa.  

A proposta de avaliação do PAIC tem caráter tanto diagnóstico quanto formativo, 

pois seus resultados podem ser utilizados pelos professores para ajudar na melhoria do 

trabalho pedagógico realizado pelas escolas e pelas secretarias municipais de educação junto 

aos alunos matriculados no 2º ano do ensino fundamental. Estes resultados visam, ainda, 

melhorar a qualidade do processo de aprendizagem, já que seus resultados servirão de norte 

para intervenções pedagógicas (MARQUES, RIBEIRO, CIASCA, 2008). 

Para a realização da avaliação do PAIC, a cada ano são elaborados vários protocolos 

a serem utilizados por todos os municípios participantes do programa. Cada protocolo é 

formado por: cadernos de avaliação; roteiro de aplicação; manual de orientações para o 

aplicador; manual de orientação para análise da parte escrita; fichas de controle do trabalho 

realizado na turma; sistema para registrar as informações da avaliação e imprimir os 

resultados; manual de instalação desse sistema; e manual de orientações para digitação e 

envio das bases de dados. 

Os instrumentos de avaliação utilizados no PAIC visam identificar quais as 

competências básicas de leitura e escrita que os alunos matriculados no 2º ano do ensino 

fundamental já dominam, ou seja: a escrita de letras, a escrita do nome, a escrita de palavras, a 

escrita de frases, e a produção de texto. 

Na divulgação dos resultados das avaliações realizadas pelo PAIC, é possível se 

obter informações sobre: o resultado geral da avaliação em nível do Estado; o resultado geral 

da avaliação por município; o resultado por escola; o resultado da turma por descritor; o 

resultado por turma e por aluno nas dimensões leitura e escrita; o resultado por turma e por 

aluno na dimensão leitura; e o resultado por turma e por aluno na dimensão escrita. De posse 
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do relatório contendo estes resultados é possível preparar os professores e os alunos para 

intervenções que ajudem a melhorar as competências dos alunos. 
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3 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

A presente pesquisa tem como foco verificar como as ações desenvolvidas pelo eixo 

de avaliação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) têm contribuído para a 

melhoria da qualidade da educação nos anos iniciais do ensino fundamental. Especificamente, 

objetivou-se verificar como se deu o processo de implantação do PAIC nas escolas 

municipais; identificar o nível de conhecimento que os professores tinham sobre a concepção 

de avaliação promovida pelo PAIC; levantar junto aos professores qual a formação recebida 

para atuar junto ao PAIC; verificar como os professores utilizam o material didático em sala 

de aula; identificar as mudanças na prática do professor alfabetizador proporcionadas pela 

divulgação dos resultados da avaliação por aluno; buscar informações quanto ao 

acompanhamento da Secretaria de Educação nas ações desenvolvidas nas escolas junto ao 

PAIC. 

3.1 Amostra 

Considerando que o objetivo deste trabalho de pesquisa é verificar como as ações 

desenvolvidas pelo eixo de avaliação do PAIC têm contribuído para a melhoria da qualidade 

da educação nos níveis iniciais do ensino fundamental, decidiu-se pela seleção de um 

município que tivesse apresentado uma grande evolução nos indicadores de alfabetização. 

Após a análise dos relatórios de todos os municípios com os resultados dos alunos 

nas avaliações do PAIC neste período, o município de Ocara foi escolhido por ele ter 

participado do PAIC desde a implantação da sistemática de avaliação da aprendizagem dos 

alunos do 2º ano em 2006, e por ter apresentado uma mudança expressiva no desempenho 

apresentado pelos alunos no período 2008 a 2009. 

O universo da pesquisa foi constituído por professores do 2º ano do ensino 

fundamental de todas as escolas da rede municipal de ensino de Ocara, no Estado do Ceará, e 

que participam do PAIC. Dessa forma, por se tratar de uma pesquisa com ênfase qualitativa, 

foi definida uma amostra desses sujeitos para participar da fase de coleta de dados, cujas 

características encontram-se apresentadas a seguir. 
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3.1.1 Característica da amostra 

Ao se analisar os relatórios da avaliação do PAIC realizada no município de Ocara, 

no período 2006 a 2009, verificou-se haver uma mudança no desempenho das escolas a cada 

avaliação realizada. Na avaliação realizada em 2006.1 participaram 24 escolas; em 2007.2 

participaram 17 escolas; em 2008.1 participaram 24 escolas; e em 2009.1 participaram 21 

escolas que tinham turmas do 2º ano do ensino fundamental.  

Com base em estudo realizado a partir dos resultados obtidos no PAIC pelas escolas 

nos meses de maio e novembro de 2008 e maio de 2009, foram escolhidas 4 escolas que 

apresentaram os melhores desempenhos; 4 escolas que apresentaram desempenho 

intermediário; e 2 escolas que apresentaram desempenho ruim. Vale ressaltar que essa 

estratégia utilizada para selecionar os professores tem como objetivo envolver as escolas com 

diferente desempenho, não tendo, portanto, a intenção de gerar evidências a cada um dos três 

grupos. 

3.2 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos desse estudo são dez professores que lecionam em sala de aula regular do 

2º ano do ensino fundamental, distribuídos entre as escolas selecionadas de acordo com 

critério apresentado anteriormente. Como o PAIC atende a alunos do ensino público estadual 

e municipal, os professores da amostra trabalham na rede municipal de ensino de Ocara, não 

havendo entre eles nenhum que lecione na rede privada. Destes professores, dois possuem 

nível de formação superior em Pedagogia, dois em Letras, um em Ciências e cinco 

professores possuem formação em nível médio – curso normal. A partir desse levantamento, 

observou-se que os professores regentes das turmas do 2º ano do ensino fundamental haviam 

participado de todas as avaliações e capacitações realizadas pelo PAIC. 
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3.3 Instrumentos de pesquisa 

Para obtenção dos dados necessários para realizar este trabalho de pesquisa de 

natureza qualitativa, foram utilizados como instrumento de pesquisa entrevistas com 

professores que participam das atividades do PAIC, em um determinado município. 

Ao realizar este estudo, procurou-se considerar o contexto histórico no qual se 

encontra nosso objeto de estudo, tendo em vista torná-lo um instrumento de enriquecimento 

na prática do professor alfabetizador, e também um elemento de reflexão para os profissionais 

da educação que tratam das questões da avaliação da aprendizagem das crianças em processo 

de alfabetização. 

A pesquisa foi realizada conforme orientação qualitativa. De acordo com Bogdan e 

Biklen (1994), o objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o 

comportamento e experiência humanos. Os pesquisadores tentam compreender o processo 

mediante o qual as pessoas constroem significados, e procuram descrever em que consistem 

estes mesmos significados.  

As características fundamentais da pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen 

(1994) são: ter o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento; envolver-se no processo de obtenção de dados descritivos; enfatizar 

mais a complexidade do processo do que o produto; considerar que a análise dos dados tende 

a seguir um processo indutivo; e preocupar-se em retratar a perspectiva dos sujeitos 

participantes da pesquisa, dando importância relevante ao seu significado.  

Após a exposição de um breve quadro epistemológico e conceitual da pesquisa 

qualitativa, e estando ciente dos fundamentos teóricos que nortearam essa opção 

metodológica, a técnica utilizada para a coleta de informações foi a entrevista 

semiestruturada. Para Ludke e André (2006), a entrevista, mais do que outros instrumentos, 

consiste em uma das principais técnicas de trabalho da pesquisa qualitativa, por favorecer 

uma interação entre pesquisador e sujeito pesquisado. 

Szymanski (2004, p. 12) justifica a utilização da entrevista, afirmando que: 

[...] a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação 
humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, 
sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: 
entrevistador e entrevistado [...]. A intencionalidade do pesquisador vai além 
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da mera busca de informações; pretende criar uma situação de confiabilidade 
para que o entrevistado se abra. 

A escolha da técnica de entrevista semiestruturada se deu por ser uma técnica 

flexível e cumprir um papel estratégico na previsão de erros, antecipando enfoques, hipóteses 

e outras orientações úteis para as reais circunstâncias da investigação, de acordo com as 

demandas da pesquisa (ROSA; ARNOLDI, 2006). Além disso, a entrevista permite uma 

interação social entre duas pessoas que se encontram para troca de informações que, para 

Lakatos e Marconi (1993), proporcionam ao entrevistador a informação necessária 

verbalmente. 

A entrevista semiestruturada utilizada na pesquisa tem como objetivo coletar uma 

variedade de informações acerca de como as ações desenvolvidas pelo eixo de avaliação do 

PAIC têm contribuído para a melhoria da qualidade da educação nos anos iniciais do ensino 

fundamental no Estado do Ceará. Com vistas a alcançar esse objetivo, foi desenvolvido um 

roteiro para uma entrevista semiestruturada (Apêndice A) que tem por base os seguintes 

aspectos: analisar como se deu o processo de implantação do PAIC nas escolas municipais; 

identificar o nível de conhecimento que os professores tinham sobre a concepção de avaliação 

promovida pelo PAIC; levantar junto aos professores qual a formação recebida para atuar 

junto ao PAIC; verificar como os professores utilizam o material didático em sala de aula; 

identificar as mudanças na prática do professor alfabetizador proporcionadas pela divulgação 

dos resultados da avaliação por aluno; buscar informações quanto ao acompanhamento da 

Secretaria de Educação nas ações desenvolvidas nas escolas junto ao PAIC. 

3.4 Coleta de dados 

A coleta de dados ocorreu em outubro de 2009, através de visitas às escolas do 

município de Ocara; foram visitadas dez escolas do município, sendo cinco localizadas na 

zona rural e cinco na zona urbana.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados da presente pesquisa, que visa verificar como as ações desenvolvidas 

pelo eixo de avaliação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) têm contribuído 

para a melhoria da qualidade da educação nos anos iniciais do ensino fundamental, estão 

organizados em sete categorias: o período anterior à implantação do PAIC; a implantação do 

PAIC; a concepção de avaliação; a formação dos professores; o material didático; os 

resultados da avaliação diagnóstica; e o acompanhamento realizado pela Secretaria de 

Educação do município, como será detalhado a seguir. 

4.1 O período anterior à implantação do Programa Alfabetização na Idade 
Certa 

A análise foi feita inicialmente com os resultados apresentados pelos professores 

quanto à sistemática de avaliação que era utilizada por eles antes da chegada do PAIC nas 

escolas do município. Porém, é importante destacar que a prática avaliativa envolve 

concepções e conhecimentos subjacentes dos professores, e a transformação dessa prática 

demanda questionamentos que vão desde as condições de trabalho até suas próprias 

convicções (ESTEBAN, 2001; HOFFAMNN, 2001; LUCKESI, 2001; VASCONCELOS, 

1993). 

A avaliação escolar é, antes de tudo, uma questão política, ou seja, está relacionada 

ao poder, aos objetivos, às finalidades, aos interesses que estão em jogo no trabalho 

educativo. Posicionar-se como neutro, diante dos interesses conflitantes, é estar a favor da 

classe dominante, que não quer que outros interesses prevaleçam sobre os seus 

(VASCONCELOS, 1993).  

Segundo os dados resultantes da consulta realizada, pode-se constatar que antes da 

implantação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) chegar à escola, os 

professores não possuíam uma estratégia própria de avaliação. Em geral, eles faziam uso dos 

modelos tradicionais de avaliação, baseados na prova escrita, em que eram atribuídas notas de 

acordo com as respostas corretas. O resultado da prova servia para classificar o desempenho 

do aluno naquele momento específico, e identificar os alunos que tinham conseguido atingir o 

objetivo esperado pelo professor. 
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 Alguns professores faziam uso de um conjunto variado de atividades 

complementares para auxiliar na avaliação dos alunos. As atividades que auxiliavam a prática 

avaliativa do professor envolviam: a participação do aluno nas atividades realizadas; a 

observação do comportamento e disciplina em sala de aula; os exercícios que exploravam a 

leitura e a escrita; além da realização de trabalhos em grupo. 

Em relação à elaboração das atividades que compõem a avaliação, os professores 

informaram que estas eram elaboradas por eles mesmos. Apenas um professor disse que em 

alguns momentos houve a participação da coordenação pedagógica da escola na escolha 

destas atividades.  

Sobre a frequência com que o professor fazia a avaliação de seus alunos durante o 

ano letivo, foi constatado que todos os professores seguiam o calendário do sistema de ensino 

da Secretaria de Educação. A sistemática de avaliação do município era bimestral, porém, 

alguns professores preferiam fazer uso da avaliação mensal, não deixando de cumprir o 

calendário oficial. 

No que se refere às dificuldades que o professor tinha para avaliar, destacou-se o fato 

de as crianças ainda não estarem alfabetizadas. Outras dificuldades foram citadas pelos 

professores, tais como: algumas crianças estarem na escola pela primeira vez e ainda não 

terem contato com materiais de uso escolar; salas de aula com muitos alunos, dificultando um 

acompanhamento individual; e a falta de material pedagógico apropriado para desenvolver as 

atividades.  

A forma como a avaliação utilizada pelos professores auxiliava o trabalho 

pedagógico visando à aprendizagem do aluno também foi investigada. De acordo com as 

respostas, os professores se dividiram em dois grupos. Para o primeiro grupo, a avaliação era 

suficiente e auxiliava o planejamento das aulas que eram elaboradas de acordo com as 

necessidades dos alunos. O segundo grupo de professores informou que a avaliação não era 

suficiente. Eles precisavam elaborar atividades complementares, tais como: o 

acompanhamento individual e diário do aluno, e a condução de atividades extras para compor 

a avaliação. 

Outra questão investigada diz respeito às competências básicas de leitura e escrita 

dos alunos que concluíam o 1º ano antes da chegada do PAIC à escola. Pode-se perceber, por 

meio das respostas dadas, que a maioria dos alunos ainda não havia desenvolvido estas 

competências. 



 52

Diante do baixo nível de desenvolvimento dos alunos, os professores relataram 

diversas dificuldades enfrentadas pelas crianças. Primeiro algumas delas estavam indo pela 

primeira vez à escola e não haviam tido nenhum contato com os materiais didáticos utilizados 

na escola. Outra dificuldade citada referiu-se aos alunos com faixa etária diferentes, que 

atrapalhava muito o trabalho na sala de aula. Os professores também citaram como uma das 

dificuldades, a ausência do acompanhamento da família nas atividades do aluno.  

A falta de recursos materiais também foi mencionada pelos professores, que 

informaram sentir dificuldades em trabalhar sem estes materiais na sala de aula. Além deste 

aspecto, já retratados, há a necessidade de melhorar a prática pedagógica do professor 

alfabetizador. 

Desse modo, verificamos que elementos oriundos dos exames e das provas, ainda são 

vigentes na prática avaliativa, como é o caso da avaliação classificatória, reconhecida por 

classificar e comparar os alunos através da nota. Observa-se também, que a falta de recursos 

didáticos apropriados não favorece a prática do professor e nem propicia uma aprendizagem 

satisfatória ao aluno. 

4.2 A implantação do PAIC no município 

Apesar das dificuldades no contexto escolar, os professores reconhecem a 

necessidade de refletir sobre a prática e redimensioná-la para garantir que novas práticas 

possam servir aos objetivos de aprendizagem planejados. Estes posicionamentos foram 

observados nos sujeitos da pesquisa, quando se fez alguma referência à implantação do PAIC 

no município. 

É importante destacar que ao perguntar aos professores como eles tiveram 

conhecimento do PAIC, a resposta da maioria apontou para a participação da Secretaria de 

Educação do município. As informações sobre o PAIC inicialmente foram repassadas pela 

secretaria durante os encontros de planejamento de ensino da escola, e depois passaram a 

fazer parte da rotina destes encontros. Alguns professores informaram ainda que já haviam 

tido a oportunidade de assistir na mídia televisiva propagandas sobre o programa.  

 Segundo os professores, a proposta de implantação de uma avaliação externa dos 

alunos não gerou entre eles nenhuma expectativa negativa. Ao contrário, todos acolheram a 
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proposta e demonstraram interesse em participar do programa, utilizando a avaliação como 

mais um meio facilitador da aprendizagem do aluno. Na opinião dos professores, o PAIC veio 

para facilitar tanto o trabalho do professor quanto a aprendizagem do aluno, pois os alunos 

demonstravam até então muita dificuldade em aprender a ler e a escrever.  

Para os professores consultados, a metodologia do PAIC, que orienta a prática 

pedagógica do professor, é muito boa, possibilitando que as crianças consigam adquirir com 

facilidade as competências básicas de leitura e escrita ainda aos 6 anos de idade. A 

implantação do PAIC possibilitou aos professores redescobrir as funções da avaliação da 

aprendizagem, através da utilização de procedimentos coerentes que vivenciem com a prática 

pedagógica, proporcionando uma melhoria na qualidade do ensino e na aprendizagem do 

aluno. 

4.3 A concepção de avaliação do PAIC 

A compreensão sobre a proposta de avaliação do PAIC está presente em grande parte 

dos discursos dos professores. Segundo alguns professores, a proposta é excelente, pois a 

metodologia de avaliação auxilia o professor no redirecionamento de suas atividades, o 

trabalho do professor tornou-se mais fácil, as aulas passaram a ser mais proveitosas, as 

dificuldades que as crianças apresentam em aprender a ler e a escrever diminuíram. 

No PAIC a nova forma de avaliar traz modificações no sistema tradicional de 

avaliação e busca desenvolver no aluno desde cedo a noção de leitura, nivelando a idade das 

crianças (6 anos) para que sejam alfabetizadas. Além disso, observou-se que a maioria dos 

professores utilizava o modelo das avaliações do PAIC em sala de aula como atividade de 

reforço e aprendizado dos alunos.  

Não se pode deixar de destacar que os professores veem o material disponibilizado 

pelo PAIC como um facilitador da prática pedagógica, além deste apresentar métodos de 

trabalho que facilitam essa prática e proporcionam uma aprendizagem significativa e mais 

rápida ao aluno. Percebeu-se, ainda, que os professores utilizam a avaliação como um meio de 

fornecer informações sobre o processo ensino-aprendizagem, servindo como instrumento para 

que ele conheça os resultados de sua ação pedagógica e a necessidade de reajustá-la, bem 

como de analisar o desempenho do aluno. 
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Os relatos dos professores enfatizam os aspectos positivos da prática de avaliação do 

PAIC, o que demonstra haver uma mudança significativa em relação à avaliação tradicional 

utilizada até então. A proposta de avaliação do PAIC abriu para os professores um leque de 

oportunidades até então inexistentes, tais como: motivação, conhecimento, interesse, 

aprendizado e inovação. Verificou-se que todos os professores pesquisados assumem a 

intenção de mudar e utilizar a proposta de avaliação do PAIC como subsidiária do processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos.  

4.4 Formação dos professores alfabetizadores 

As mudanças necessárias na prática avaliativa do professor, e que dizem respeito a 

sua formação e à ação docente, não são facilmente incorporadas pelos sujeitos. Vários fatores 

podem contribuir para o entrave nas mudanças, entre eles: a formação do docente, a 

fragmentação do trabalho pedagógico, a indisponibilidade de recursos para melhoria da 

aprendizagem, além da falta de condições adequadas de trabalho. 

Para que o PAIC começasse a funcionar no município, os professores alfabetizadores 

participaram de um processo de formação. Assim, no contexto do surgimento de uma nova 

metodologia de ensino apresentada pelo programa, foram organizadas algumas atividades 

para promover a formação dos professores da rede municipal de ensino. Dentre estas 

atividades destacam-se as capacitações organizadas pela Secretaria de Educação em parceria 

com a editora responsável pela elaboração do material didático utilizado.  

Os professores pesquisados que lecionavam nas salas de aula do 2º ano informaram, 

em sua grande maioria, ter participado de todas as capacitações. Além das capacitações, a 

secretaria promoveu regularmente palestras e encontros pedagógicos para troca de ideias e 

aprofundamento de novas práticas pedagógicas. 

Com relação à contribuição dessas capacitações para a formação, os professores 

indicaram que todas foram muito boas, pois segundo eles, a capacitação favoreceu o trabalho 

com a nova metodologia que chegou à escola, proporcionando uma nova forma de ensinar e, 

consequentemente, melhoria da prática pedagógica. Eles informaram, ainda, que durante os 

encontros aconteciam momentos em que se podiam trocar experiências e aprofundar técnicas 

a serem utilizadas em sala de aula para favorecer o aprendizado do aluno, tendo como foco a 

aquisição da leitura e da escrita pelo aluno.  
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Além do auxílio na mudança da prática pedagógica do professor e na forma de ver e 

fazer a avaliação do aluno, durante estes encontros foi possível aos professores aprenderem 

também como se dá a elaboração dos itens constantes da avaliação do PAIC e quais os 

critérios que devem ser focados durante o planejamento destes. Destacou-se ainda a 

participação da editora que esteve presente em todos os encontros, orientando os professores 

sobre a maneira correta de utilizar o novo material didático para desenvolverem assim, as 

competências de leitura e escrita com sua turma. 

4.5 Material didático utilizado 

Tão importante quanto a formação dos professores, é o conhecimento dos materiais 

didáticos que são utilizados por professores e alunos no decorrer do ano letivo. Por esse 

motivo, buscou-se investigar o conhecimento dos materiais disponibilizados pelo PAIC aos 

professores. 

Junto aos professores buscaram-se informações quanto ao material utilizado por eles 

na alfabetização das crianças, o que eles informaram que são utilizados dois tipos de materiais 

didáticos. Um dos materiais utilizados, fornecido pelo PAIC3 foi elaborado pela Editora Base. 

A “Coleção Caminhos do Saber” é composta por um livro didático e vários recursos que 

favorecem a prática do professor alfabetizador e o aprendizado do aluno. 

O outro material utilizado pelos professores em sala de aula, fornecido pela 

Secretaria de Educação do município, foi a “Coleção de Porta Aberta”, elaborada pela Editora 

Moderna. Além destes materiais, os professores utilizam diversos recursos didáticos na sala 

de aula, entre eles: livros paradidáticos, textos retirados do cotidiano do aluno, alfabeto 

móvel, jogos, gravuras, gibis, jornais e revistas.  

Em relação ao uso de duas coleções diferentes, os professores informaram que dão 

prioridade ao uso em sala de aula do material disponibilizado pelo PAIC, a “Coleção 

Caminhos do Saber”. A adotada pela Secretaria Municipal de Educação, a “Coleção de Porta 

Aberta”, é utilizada pelos professores como atividade complementar. 

                                                 
3 O material fornecido pelo PAIC é o mesmo para todos os municípios que participam do programa. Qualquer 
outro material utilizado pelas escolas é adotado por escolha de cada município. 
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Ao tratar da organização do trabalho pedagógico, foi perguntado aos professores 

como eles conseguiam trabalhar com os dois materiais simultaneamente. Os professores 

consideram que os materiais apresentam uma concepção pedagógica semelhante e que um 

complementa o outro, não apresentando, portanto, dificuldade de utilização. Para eles, os 

professores, um dos fatores que contribui para a utilização destes materiais está na 

organização que fazem da sua utilização, ou seja, na sala de aula fazem uso do material 

disponibilizado pelo PAIC e nas atividades que são encaminhadas para serem realizadas em 

casa, usam o material adotado pelo município.  

Os professores consideram que o material fornecido pelo PAIC é muito rico e vem 

acompanhado de recursos que auxiliam o trabalho do professor e facilitam o aprendizado do 

aluno. Dentre estes recursos, eles destacaram: jogos, alfabeto móvel, cartazes, diversos textos 

que têm por objetivo levar os alunos a adquirirem mais rapidamente as competências de 

leitura e escrita inerentes ao processo de alfabetização. 

Além do conjunto de materiais disponibilizados pelo PAIC, convém destacar que as 

escolas do município trabalham constantemente com projetos de leitura os quais visam 

introduzir o aluno no mundo letrado.  

Constata-se que os professores demonstram conhecimento e saberes acerca da 

utilização do material disponibilizado pelo PAIC, associando-o com o material 

disponibilizado pelo município, fazendo uso dos dois na sala de aula junto aos alunos. Ao 

concluir o posicionamento dos professores quanto ao uso dos materiais, faz-se necessário 

apresentar como os professores tiveram acesso aos resultados dos alunos no processo 

avaliativo, a partir da chegada do PAIC nas escolas do município. 

4.6 Resultados da avaliação diagnóstica 

Um dos aspectos abordados na pesquisa refere-se à forma como o município 

divulgou os resultados da avaliação diagnóstica realizada em 2009, com os alunos do 2º ano 

do ensino fundamental. Os professores responderam que inicialmente o município realizou 

uma audiência pública para divulgação destes resultados. Posteriormente, as informações 

contidas nos relatórios com os resultados da avaliação do PAIC foram disponibilizadas ao 

grupo gestor de cada escola do município. 
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Por se tratar de uma avaliação diagnóstica, foi perguntado aos professores se eles 

haviam recebido o relatório com os resultados dos alunos da sua turma. Apenas quatro dos 

dez professores tiveram acesso ao relatório e, dessa forma, puderam replanejar seu trabalho 

pedagógico, organizando as intervenções necessárias para melhorar o aprendizado do aluno. 

Já os professores que não receberam o relatório, destacaram que a direção da escola não 

disponibilizou os resultados obtidos pelos alunos. O desconhecimento dos dados contidos no 

relatório dificultou o trabalho do professor, tornando difícil a sua organização com vistas à 

aquisição das competências básicas de leitura e escrita dos alunos. 

Com os dados contidos no relatório da avaliação realizada pelo PAIC, os professores 

que tiveram acesso ao relatório informaram ter sido possível identificar o nível de 

alfabetização que os alunos se encontravam. Os dados revelaram que a maioria dos alunos que 

participaram da avaliação encontrava-se no nível alfabético, havendo desenvolvido as 

competências de leitura e escrita. Outros dados apontados no relatório indicavam os alunos 

que se encontravam no nível pré-silábico e silábico, necessitando de uma maior intervenção 

do professor. 

Considerando os dados constantes do relatório da avaliação do PAIC, solicitou-se 

aos professores que dissessem qual o tipo de informação por aluno este relatório forneceu. De 

acordo com os professores que tiveram acesso ao relatório, ele contém gráficos que informam 

a quantidade de acertos e erros que os alunos obtiveram na avaliação diagnóstica realizada. Os 

professores disseram que as informações serviam para se trabalhar a partir dos itens em que os 

alunos obtiveram mais erros, elaborando atividades no mesmo estilo das constantes na 

avaliação, a serem desenvolvidas em sala de aula. Os professores informaram conhecer os 

descritores utilizados na elaboração da avaliação diagnóstica do PAIC.  

Investigou-se também sobre a forma que os resultados por descritores foram 

utilizados em sala de aula, constatando-se o seguinte: os professores que tiveram acesso ao 

relatório organizaram suas aulas programando atividades com objetivo de trabalhar os 

descritores em que os alunos apresentaram fraco desempenho. Houve, contudo, professores 

que não tiveram acesso ao relatório dos descritores, e que sentiram dificuldade em focar seu 

trabalho com vistas a favorecer a aprendizagem do aluno no desenvolvimento das habilidades 

esperadas nos descritores. 

Após a divulgação dos resultados da avaliação do PAIC, e no esforço de melhorar o 

desempenho apresentado pelos alunos, as escolas procuraram organizar atividades que 

elevassem o índice obtido pelos alunos. Várias atividades foram organizadas pelo município 
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para elevar o índice dos alunos nas avaliações do PAIC. Das atividades organizadas depois da 

divulgação dos resultados do PAIC, os professores destacaram a manutenção das capacitações 

realizadas pela Secretaria de Educação juntamente com a Editora Base. Dos dez professores 

pesquisados, apenas dois disseram ter participado de um curso sobre a elaboração de itens 

organizados pela Secretaria de Educação do Estado, em parceria com a Universidade Federal 

do Ceará (UFC). Além desta atividade, a secretaria organizou junto às escolas um trabalho 

com projetos de leitura, que tinham como objetivo reforçar as habilidades leitoras dos alunos 

e facilitar a leitura dos itens nas avaliações do PAIC.  

Na consulta feita aos professores observa-se que nem todos tiveram acesso ao 

relatório, o que dificultou o replanejamento de novas técnicas a serem utilizadas para 

favorecer a aprendizagem dos alunos. Destacou-se ainda o remanejamento de alunos de uma 

sala para outra, ou seja, os alunos que apresentaram baixo desempenho no relatório foram 

transferidos para a sala de um outro professor cujos alunos conseguiram bom desempenho na 

avaliação promovida pelo PAIC.  

Tão importante quanto o resultado da avaliação diagnóstica, é o acompanhamento 

feito pela Secretaria Municipal de Educação no desenvolvimento do programa, na perspectiva 

de otimizar o processo de aprendizagem em curso, assim, os professores foram consultados 

sobre como se dá este acompanhamento. 

4.7 Acompanhamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação 

O último aspecto investigado foi a forma como a Secretaria Municipal de Educação 

acompanha as atividades desenvolvidas pelo professor na escola. Os professores relataram 

que a Secretaria de Educação disponibilizava para cada quatro escolas um técnico em 

educação para realizar mensalmente o acompanhamento. Nestas visitas eram organizadas 

reuniões que tinham como um dos seus objetivos, favorecer a troca de informações acerca do 

desenvolvimento dos alunos. Nas reuniões eram discutidas as melhores estratégias a serem 

utilizadas para favorecer a aprendizagem do aluno, também eram destinados momentos para a 

contextualização de textos na área de educação,  

Já na escola, este acompanhamento era realizado diariamente pela coordenação 

pedagógica, que participou ativamente de todo planejamento e execução das atividades 

desenvolvidas pelo professor em sala de aula. Os professores informaram que a coordenação 
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era uma fonte de apoio à prática educativa do professor, e atuava como uma ponte entre a 

escola e a Secretaria de Educação, fornecendo as informações sobre os alunos. 

Segundo os professores, as ações mais relevantes estavam centradas naquelas 

realizadas pela Secretaria de Educação com vistas a orientar os professores principalmente em 

relação ao PAIC. Havia ainda a estreita relação existente na atuação da coordenação 

pedagógica, como elo entre a escola e a Secretaria de Educação. 

Buscando avaliar a percepção dos professores quanto às ações desenvolvidas pela 

Secretaria de Educação e pela coordenação da escola, indagou-se sobre a importância deste 

acompanhamento para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Constatou-se, a partir das respostas da maioria dos professores, que o acompanhamento 

conduzido pela Secretaria de Educação do município fortalecia a prática pedagógica dos 

professores; motivava-os a superar os obstáculos que surgiam; favorecia inovações em sua 

prática pedagógica; e ajudava a escola a organizar o trabalho didático do conjunto de 

professores de um mesmo ano. Contudo, dois professores disseram que o acompanhamento da 

secretaria tinha pouca influência no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, que o mais 

importante, segundo eles, estava na interação professor e aluno. Somente um professor disse 

que o acompanhamento da Secretaria de Educação não tinha nenhuma influência em seu 

trabalho junto aos alunos. 

Observou-se pelas respostas dos professores que a implantação do PAIC no 

município proporcionou uma mudança significativa na atuação dos professores 

alfabetizadores. A metodologia utilizada pelo PAIC favorece a aprendizagem dos alunos, e 

possibilita ao professor fazer um acompanhamento mais específico de cada aluno, 

diagnosticando os momentos necessários para realizar intervenções com vistas a assegurar o 

progresso do aluno. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, buscou-se verificar como as ações desenvolvidas pelo PAIC nas 

áreas de avaliação e formação têm contribuído para a melhoria da qualidade da educação nos 

níveis iniciais do ensino fundamental no Estado do Ceará. Nessa proposta, é valorizada a 

avaliação diagnóstica e formativa. Como referência, o PAIC indica a avaliação com o objetivo 

de acompanhar o desenvolvimento dos alunos para verificar os progressos obtidos ao longo 

de sua aprendizagem na aquisição das competências básicas de leitura e escrita nessa etapa da 

escolaridade.  

Dessa forma, foi possível verificar através da coleta de dados, que a prática avaliativa 

exercida pelos professores antes da chegada do PAIC ao município sofreu alteração em 

relação à mudança na função que a avaliação exercia até então. Como concepção de 

avaliação, a proposta atende aos anseios dos professores, uma vez que possibilita ao aluno 

uma aprendizagem mais significativa, opondo-se à concepção da avaliação classificatória e 

seletiva, que tem como resultado a punição e a exclusão dos alunos. 

Embora os professores manifestem em seu discurso conhecimentos sobre a 

concepção que norteia os pressupostos apresentados pelo PAIC, na prática ainda há um 

distanciamento entre o falado e o real.  

Os professores que participam do programa foram capacitados para fazer uso dos 

materiais e da metodologia trazida pelo PAIC, mas observou-se que alguns professores ao 

serem indagados a falar das concepções que norteiam o programa foram vagos em suas 

respostas, levando-nos a entender que a mudança ocorrida em sua prática foi para atender a 

uma necessidade do sistema. Na realidade eles concebem o PAIC como algo que veio para 

ajudar e facilitar seu trabalho junto aos alunos em processo de alfabetização. Eles manifestam 

em suas falas influências da teoria construtivista, procurando demonstrar que se apropriam de 

aspectos ligados a avaliação defendida na proposta do PAIC. Segundo essa teoria, a avaliação 

deve verificar o todo da criança no seu dia a dia, como um processo global, incluindo 

professor e escola, e avaliar ainda as diversas dimensões da aprendizagem do aluno. Os 

professores também revelaram uma maior diversidade nas formas de avaliar, e que a 

avaliação tornou-se mais flexível e o aluno passou a ter mais oportunidades. O tipo de prova 

utilizado passou a contemplar aspectos mais subjetivos, valorizando as respostas dos alunos, e 

apresentando questões contextualizadas. 
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No que concerne ao uso da metodologia de avaliação do PAIC, pode-se afirmar que a 

intenção de promover uma mudança nas concepções vigentes no município antes da 

implantação do PAIC se efetivou na prática, como ficou claro nos resultados com o 

desempenho dos alunos nos relatórios do programa. 

Um ponto consensual e uma das características mais destacadas como positivas no 

PAIC, segundo os professores, foi à organização das capacitações, possibilitando a realização 

de atividades que atendam as especificidades do programa. Esse aspecto evidência a 

necessidade que programas dessa natureza incorpore em seu planejamento capacitações com 

vistas a transferir aos municípios mais especificações acerca da metodologia a ser utilizada.  

Apesar desse aspecto favorável à aprendizagem, os professores reconheceram os 

limites de sua ação, apontando a necessidade de a escola oferecer mais recursos didáticos, e 

condições adequadas de trabalho. Em relação às carências, ficaram registrados: a falta de 

recursos didáticos para a realização de atividades em sala de aula; a falta de acesso às 

informações contidas no relatório do PAIC com os resultados por aluno. Sabe-se que para 

desempenhar bem o seu papel o professor precisa de outros recursos além do livro didático 

para trabalhar junto com os alunos na sala de aula, diversificando suas atividades, e 

auxiliando o aluno no desenvolvimento de suas competências. A falta destes recursos dificulta 

o trabalho do professor, portanto é necessário que os municípios organizem e planejem, antes 

do início do ano letivo, a compra de materiais que subsidiarão a prática do professor. 

Diante dessa constatação, é de extrema importância os processos de 

acompanhamento de programas educacionais atentem para a necessidade de fornecer recursos 

didáticos necessários a sua implementação, favorecendo o trabalho do professor e a 

aprendizagem dos alunos. 

É fundamental que os professores cujos alunos participam do programa tenham 

acesso às informações contidas nos relatórios fornecidos pelo PAIC, pois é somente a partir 

dos dados contidos neles que os professores vão poder traçar um plano para favorecer a 

aprendizagem de seus alunos. Esse plano deve abordar alguns dos seguintes aspectos: indicar 

o que precisa ser mudado em sua prática para atender as concepções do programa; identificar 

os alunos que precisam de inferências diferenciadas; e buscar mecanismos que auxiliem a sua 

prática e favoreçam a aprendizagem do aluno procurando efetivamente levar a criança a 

aprender a ler e a escrever. 
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Isso nos remete à importância para o desenvolvimento de competências relativas ao 

processo avaliativo de tal forma que os professores possam utilizar de forma adequada os 

resultados da avaliação oferecida pelo programa. 

Além disso, pode-se afirmar que a metodologia do PAIC contribuiu com a promoção 

de mudanças no sentido de elevar a aprendizagem dos alunos. Tal fato comprova que a partir 

do PAIC se registrou uma melhoria na qualidade do ensino, e que os alunos passaram a obter 

melhores desempenhos, tanto que na última avaliação do PAIC os resultados obtidos pelas 

escolas do município pesquisado, ficaram acima dos resultados alcançados em anos 

anteriores. O trabalho realizado a partir da implantação do PAIC vem demonstrar que a 

metodologia utilizada no programa apresenta em seu contexto um diferencial em relação às 

práticas utilizadas até então pelos professores em sala de aula. Essa evidência demonstra que 

o programa deve continuar, e que além dos professores do 2º ano todos os professores do 

ensino fundamental devem participar das capacitações, já que existe rotatividade de 

professores em alguns municípios do Estado. 

 Destacou-se também a importância do papel do gestor da escola, da coordenação 

pedagógica e da Secretaria de Educação do município para a implantação de inovações na 

escola referentes ao PAIC. Nesse sentido, houve uma verdadeira compreensão e adesão da 

proposta e certo consenso entre os envolvidos, verificando-se maiores possibilidades de 

obtenção de sucesso e envolvimento dos diversos segmentos da escola.  

Enfatizamos que as escolas participantes do programa devem buscar um trabalho 

educativo que não esteja centrado unicamente no papel do professor, procurando realizar um 

trabalho que envolva todos os profissionais da educação e que o objetivo de todos seja a 

educação de qualidade em que todos são responsáveis pela aprendizagem dos alunos. Dessa 

forma, o professor pode contar sempre com a participação de todos no acompanhamento do 

seu trabalho. Esta forma de organização do trabalho pedagógico do professor apresenta-se 

como um excelente auxílio a sua prática e deve fazer parte do cotidiano de todas as escolas. 

Frente a esses resultados, permite-se recomendar que seja dada continuidade às 

capacitações, cujo foco se direcione para aperfeiçoamento e aprofundamento da metodologia 

do PAIC, com vistas à melhoria da qualidade da educação das crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental.  

Acredita-se que os dados apresentados destacam pontos para desencadear discussões 

a respeito do trabalho com a metodologia do PAIC, pelo fato de ter havido um grande salto na 
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qualidade da educação no município de Ocara-CE, e que as ações desenvolvidas pelo eixo de 

avaliação têm contribuído para fortalecer a prática do professor, e cumprido seu papel na 

alfabetização das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Embora os resultados desse trabalho apontem para uma significativa mudança na 

prática do professor e na sistemática de avaliação, é importante que o município tenha atenção 

aos resultados dos alunos nas avaliações realizadas pelo PAIC, e disponibilize cópias aos 

professores, para que sejam organizadas as intervenções necessárias. Considera-se pertinente, 

ainda, a realização de reuniões que tratem da divulgação dos resultados por alunos aos 

professores, permitindo-lhe promover as intervenções necessárias para atender a 

especificidade de cada criança. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para: 

− Promover a autonomia e a competência técnica das equipes de avaliação e 

alfabetização das secretarias municipais; 

− Promover uma proposta de avaliação que tenha caráter diagnóstico e formativo e 

que esteja em sintonia com a prática do professor; 

− Manter e, porque não, ampliar a cooperação entre os municípios, o Estado e a 

universidade para além dos primeiros anos do ensino fundamental. 

Enfim, cabe salientar que as contribuições ora sugeridas trariam uma mudança 

expressiva para a educação no Estado para além dos anos iniciais do ensino fundamental, 

evidenciando a preocupação dos municípios em promover uma educação de qualidade, não só 

nos anos iniciais, mas ampliando o PAIC a todos os anos do ensino fundamental. 
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Apêndice A 

Roteiro da entrevista aplicada aos professores 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
NÉCLEO AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
ALUNA: Marly dos Santos Alves 
 

Roteiro Entrevista 

ANTERIOR AO PAIC 

Antes da implantação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), como você 
avaliava seus alunos? 

Quais as atividades que você usava para avaliar os alunos? 

Quem elaborava as atividades de avaliação? 

Com que frequência você fazia uma avaliação? 

Que tipos de dificuldades você tinha para avaliar seus alunos? 

De que forma esta avaliação auxiliava seu trabalho e favorecia a aprendizagem dos 
alunos? 

Antes das atividades do PAIC chegar a sua escola, seus alunos concluíam o 1º ano já 
tendo desenvolvido as competências básicas para leitura e escrita? 

Quais as maiores dificuldades que os alunos apresentavam? 

Em sua opinião, por que seus alunos ainda não estavam alfabetizados? 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PAIC 

 Como você teve conhecimento do PAIC? 

 A implantação da avaliação externa dos alunos pelo PAIC gerou alguma resistência na 
sua escola? 

Por parte de quem? 

Por quê? 

Como foi resolvido? 

Já está resolvido? 
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CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 Como você compreende a proposta de avaliação do PAIC? 

A proposta de avaliação externa dos alunos do PAIC atende as suas expectativas como 
professor alfabetizador? 

De que maneira? 

Se não, por quê? 

FORMAÇÃO 

 Que tipo de atividade foi organizada para promover a formação dos professores na 
área de avaliação em seu município (reuniões, debates, palestras, capacitações e 
outras)? 

Quem promoveu essas atividades? 

Você participou de todas? 

Em sua opinião, quais dessas atividades foram mais úteis para auxiliar sua atuação 
como professor alfabetizador? 

Como você descreveria a contribuição dessas atividades? 

MATERIAL DIDÁTICO 

Que tipo de material você utiliza no processo de alfabetização de seus alunos? 

Quais são as editoras responsáveis pela elaboração desses materiais? 

Quais desses materiais foram fornecidos através do PAIC e quais foram adotados pelo 
município/escola? 

Como o material didático utilizado contribuiu para o desenvolvimento das 
competências básicas de leitura e escrita de seus alunos, favorecendo sua 
aprendizagem?  

SE FOREM UTILIZADOS DOIS OU MAIS MATERIAIS... 

Esses materiais apresentam concepções pedagógicas semelhantes ou divergentes? 

Como você consegue trabalhar com esses materiais simultaneamente? 

Que dificuldades você enfrenta para trabalhar com eles? 



 72

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

De que forma o seu município divulgou os resultados da avaliação diagnóstica? 

Você recebeu o relatório da avaliação do PAIC com os resultados dos alunos da sua 
turma? 

Como você descreveria o nível e alfabetização de seus alunos a partir desse relatório? 

Que tipo de informação por aluno o relatório forneceu? 

Você conhece os descritores utilizados na avaliação? 

De que forma os resultados por descritores foram utilizados por você em sala de aula? 

Que outra atividade a sua escola realizou após a divulgação dos resultados da avaliação 
do PAIC? 

ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA 

Há algum técnico da Secretaria de Educação responsável pelo acompanhamento de 
suas atividades desenvolvidas na escola? E na escola? 

Você poderia descrever como acontece esse acompanhamento? 

Quais dessas ações você considera mais importantes para auxiliar sua prática 
pedagógica? 

Na sua percepção esse acompanhamento tem se mostrado importante para melhora do 
processo ensino-aprendizagem dos alunos? 
 

 

 


