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à confi abilidade e veracidade dos resultados da pesquisa, na 
medida em que apresentariam realidades imprecisas e irreais 
da vida escolar das crianças, falseando suas respostas. Verifi -
cou-se, no caso de grupos focais com crianças, a importância 
e pertinência de uma abordagem lúdica aos Grupos Focais, o 
que resultaria em participações mais efetivas e prazerosas das 
crianças. Enfi m, o pré-teste de metodologias e instrumentos 
torna-se imprescindível às pesquisas científi cas. 
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Introdução

Pensar a alfabetização atualmente requer estudo, dedi-
cação e um novo olhar por parte do profi ssional. Saber deco-
difi car o que se lê não é sufi ciente, é preciso compreender o 
contexto que lhe é apresentado de maneira signifi cativa. Saber 
ler não signifi ca ser letrado. O conhecimento de mundo que a 
criança traz para o interior da instituição deve ser levado em 
consideração, afi nal, esta se depara com uma grande varieda-
de de textos e situações nas quais deverá utilizar-se de suas 
competências para compreender o que se trata e que tipo de 
informação está inserida. Com o surgimento da avaliação em 
larga escala e a divulgação dos seus resultados, a escola encon-
tra possibilidades de intervir signifi cativamente junto ao aluno. 

Dentro desse contexto está inserido o Programa de Alfa-
betização da Idade Certa (PAIC). Desde sua criação ofi cial, em 
2007, o programa apresenta uma estrutura formada por cinco 
eixos: 1 — Avaliação Externa, 2 — Gestão da Educação Munici-
pal, 3 — Alfabetização (Gestão Pedagógica), 4 — Educação In-
fantil e 5 — Formação do leitor, que atuam de forma sistemati-
zada e integrada.

O Eixo de Avaliação Externa é o responsável pelas ativi-
dades que envolvem a avaliação dos alunos, desde a fase de 
planejamento até a de divulgação dos resultados. Sobre esta 
última etapa, vale ressaltar que o Eixo oferece aos municípios 
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o retrato do desempenho por escola, por turma e por aluno 
individualmente. É um trabalho diferenciado que tem como in-
tuito oferecer ferramentas para que o professor junto à esco-
la possa atuar diretamente com o aluno buscando a superação 
das defi ciências da aprendizagem, bem como aperfeiçoando 
as potencialidades identifi cadas. Para tanto, é preciso que o 
professor utilize essa ferramenta de forma adequada, ou seja, 
precisa compreender os resultados da provinha PAIC para poder 
intervir. 

O percurso da elaboração do instrumento envolve várias 
etapas, dentre elas podem-se destacar: a elaboração de itens, 
o pré-teste, a análise estatística e pedagógica e a diagramação 
do caderno fi nal. Após todas essas fases, o instrumento é dis-
ponibilizado aos municípios juntamente com um conjunto de 
documentos de orientação para, em seguida, ser aplicado aos 
alunos. Esta última etapa é conduzida pelo próprio município. 
Os dados são inseridos em sistema informatizado via web e após 
a consolidação, os resultados são divulgados em nível de Estado 
e de município através de um relatório pedagógico. 

Nessa etapa reside todo o cerne do trabalho em questão, 
pois com a divulgação dos resultados, o que se pode fazer a par-
tir de então? Dessa forma, a proposta deste artigo é discutir a 
necessidade de o educador estudar o instrumento e repensar as 
formas que poderá utilizar as informações geradas em seu pla-
nejamento cotidiano, a fi m de estruturar as intervenções para 
favorecer a aprendizagem do aluno. 

 
Alfabetização

De acordo com o dicionário, “alfabetização é a ação de 
alfabetizar”, ou seja, é a ação de tornar o indivíduo capaz de 
ler e escrever. De um modo mais abrangente, esse processo não 
se limita apenas ao aprendizado da codifi cação e decodifi cação 
da leitura por meio do aprendiz, mas na capacidade do mesmo 

a fazer uso do ato de ler e escrever, envolvendo-se em práticas 
sociais tanto de leitura como de escrita, desenvolvendo habi-
lidades para criticar, interpretar, compreender e ser compre-
endido, ampliando assim seus conhecimentos, tornando-se um 
ser social. 

Quando isso não acontece na idade certa, priva-se a 
criança de fazer parte das práticas sociais que envolvem a 
leitura e a escrita e o signifi cado de alfabetização não ocor-
re em seu sentido pleno. Conforme Soares (2003), a criança 
pode ser considerada alfabetizada, pois codifi ca e decodifi ca, 
mas não letrada, visto que não insere esse aprendizado no seu 
quotidiano. 

Para Ferreiro & Teberosk (1999) “[...] a criança que che-
ga a escola tem um notável conhecimento de língua materna, 
um saber lingüístico que utiliza ‘sem saber’ (inconscientemen-
te) nos seus atos de comunicação cotidianos” (p. 27). Já Colo-
mer & Camps (2002), destacam,

Em suma, ler, mais do que um simples ato me-
cânico de decifração de signos gráfi cos, é antes 
de tudo um ato de raciocínio, já que se trata de 
saber orientar uma série de raciocínios no sentido 
da construção de uma interpretação da mensa-
gem escrita a partir da informação proporcionada 
pelo texto e pelos conhecimentos do leitor, e ao 
mesmo tempo, iniciar outra série de raciocínios 
para controlar o processo dessa interpretação de 
tal forma que se possa detectar as possíveis in-
compreensões produzidas durante a leitura. [...] 
(p. 31-32).

Assim sendo, o aprendizado da leitura e escrita na fase 
inicial da criança deriva da decodifi cação e da compreensão 
do que vê no texto. A avaliação externa elaborada pelo PAIC 
preocupa-se com o processo de leitura e escrita do aluno, pro-
porcionando ao professor uma amostra de resultados de caráter 
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diagnóstico para refl etir sua prática pedagógica vinculada ao 
processo ensino/aprendizagem. Conforme Freire (1996), o mo-
mento fundamental na formação permanente dos professores é 
o da crítica sobre a prática: 

[...] é pensando criticamente a prática de hoje ou 
de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 
O próprio discurso teórico, necessário à refl exão 
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase 
se confunda com a prática. [...] quanto mais me 
assumo como estou sendo e percebo a ou as razões 
de ser de porque estou sendo assim, mais me tor-
no capaz de mudar, de promover-me, no caso, do 
estágio de curiosidade ingênua para a curiosidade 
epistemológica. (p.39-40). 

Avaliação Externa/ Paic

A avaliação externa é um modo de avaliação usado pelo 
e para o sistema educacional brasileiro. É um mecanismo 
que permite recolher indicadores usados de forma comparativa 
para analisar o  desempenho individual e de todo o sistema 
educacional. Serve de base para tomadas de futuras decisões 
no âmbito da escola, sala de aula e nos diferentes domínios do 
sistema educacional, como propostas pedagógicas e políticas 
públicas voltadas a atender as necessidades apontadas pelos 
resultados.

O principal objetivo é permitir acompanhar a evolução 
da qualidade da educação, assim como o direcionamento dos 
seus recursos técnicos e fi nanceiros às áreas prioritárias, com 
vistas ao desenvolvimento do Sistema Educacional e  redução 
das desigualdades nele existentes.

A avaliação externa é um procedimento de aplicação de 
testes ou instrumentos que pode ter diversas funções depen-
dendo dos objetivos traçados. No contexto do PAIC, as ava-
liações têm prioritariamente função de aferir um diagnóstico 

da aprendizagem das crianças para um determinado nível de 
escolaridade, ou seja, diagnosticar a situação de aprendiza-
gem da leitura, da escrita e da compreensão textual dos alu-
nos é a função das avaliações realizadas pelo programa. Nesse 
intento, auxilia a defi nição de políticas de gestão focada na 
aprendizagem dos alunos, fornecendo elementos para que, ao 
conhecer esta realidade, políticas sejam implementadas para 
elevar a qualidade do ensino ministrado nas séries iniciais. 
Essa avaliação além de ser uma ferramenta de controle e mo-
nitoramento é também uma forma de suporte para junto com 
ações  políticas ofereçam a alfabetização de todos os alunos 
das escolas  públicas.

Devido a resultados drasticamente insatisfatórios oriun-
dos de avaliações já existentes, de cunho nacional, como o 
SAEB, a Assembléia Legislativa junto com o governo do Es-
tado entre outras entidades instituíram o Comitê Cearense 
para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, em 2004, em que 
debateram as situações e os problemas que se encontravam 
os municípios cearenses. Entre eles, a precária formação do 
professor alfabetizador e falta de políticas públicas compro-
missadas com qualidade da educação, que se encontravam 
desprezíveis. 

Assim, em 2006, a Associação dos Prefeitos do Estado do 
Ceará — APRECE e a União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação — UNDIME em parceria  com o UNICEF — Fundo das 
Nações Unidas para a Infância, assumem o compromisso para 
dar continuidade aos feitos do Comitê Cearense para a Elimi-
nação do Analfabetismo Escolar, dando surgimento ao Programa 
de Alfabetização na Idade Certa — PAIC para fi ns de acompa-
nhamento e reorientação dos procedimentos concebidos pelos 
resultados dos instrumentos estudados.

O PAIC surgiu ofi cialmente em 2007 como estratégia de 
implementação, nos municípios cearenses, de um sistema de 
avaliação mais abrangente e efi caz, onde a qualidade da edu-
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cação e o processo de ensino-aprendizagem são considerados 
meta fi nal. 

A avaliação proposta pelo PAIC tem por objetivo principal 
melhorar a qualidade do processo de aprendizagem, nortean-
do, com seus resultados, as intervenções pedagógicas. Logo, a 
idéia que respalda o tipo de avaliação proposto pelo programa 
encontra-se na opinião de Cardinet, 1989 (apud CONDEMARIN; 
MEDINA, 2005):

[...] mais do que medir ou julgar uma experiência 
de aprendizagem, a avaliação permite intervir a 
tempo para assegurar que as estratégias e os meios 
utilizados na formação respondam aos objetivos 
propostos, às características dos alunos e ao con-
texto no qual ocorre a aprendizagem, para que a 
experiência seja bem sucedida. (CARDINET, 1989 
apud C CONDEMARIN; MEDINA, 2005, p.13)

 O grande desafi o é fazer com que essas experiências se 
transformem em vivências que possam ser intercambiáveis e a 
própria divulgação dos resultados, que hoje é feita de forma 
precária,  deve atender aos diversos segmentos educacionais 
potencialmente interessados nas conclusões das avaliações, 
como os professores e alunos.

Uma boa interação entre os dois tipos de avaliação, in-
terna, feita pela escola, e externa, pelas instituições maiores, 
consentirá às escolas a construção de um diálogo efetivo com a 
avaliação externa, no caso, o PAIC. Enquanto isso não acontece, 
a avaliação externa continua a gerar atitudes defensivas, não 
atingindo seus objetivos de forma plena.

O programa, como será explicitado mais à frente, oferece 
uma poderosa ferramenta para todos os envolvidos no sistema 
educacional, em especial para os professores, que em sala de 
aula podem fazer as intervenções necessárias que culminarão 
em bom rendimento dos alunos no fi nal de cada ciclo.

Contribuições do PAIC para o Planejamento do 
Professor

O PAIC, como um sistema de avaliação em larga esca-
la, traz em seu propósito apresentar um diagnóstico sobre o 
desempenho escolar de forma individual, por instituição e por 
cidade, na qual o teste fora realizado. Como propósito adicio-
nal há toda uma preocupação de ser efetivada uma análise to-
mando por base os resultados e comparando-os com a Matriz de 
Referência de Alfabetização do Estado do Ceará, para somente 
a partir daí se estabelecerem estratégias que servirão de com-
plemento para o trabalho do professor em sala de aula na busca 
da superação das difi culdades identifi cadas.

Neste ano de 2010, o PAIC desenvolveu instrumentos que 
avaliaram todos os alunos das séries iniciais do ensino funda-
mental. Um deles foi o instrumento denominado “Atividade de 
Avaliação PAIC-Alfa” aplicado aos alunos do 1º ano. Como de 
praxe, o instrumental passou por procedimentos de pré-teste 
com o intuito de eliminar erros para, posteriormente, sair o 
instrumento piloto fi nal, a fi m de ser analisado, trazendo os 
resultados pedagógicos e estatísticos confi áveis.

A proposta do Programa é fornecer subsídios e materiais 
baseados nas Atividades de Avaliação que sirvam de suporte 
para o planejamento do professor, uma vez que é uma preocu-
pação de todos que compõem instituições educacionais e são 
comprometidos com o processo de aquisição da leitura e da 
escrita de seus alunos. É primordial que o professor compre-
enda que a proposta do PAIC é apresentar através da análise 
dos resultados um diagnóstico que auxilie na proposta de novas 
atuações pedagógicas, sem que haja “comparação, seleção, 
classifi cação ou qualquer outro fi m dessa natureza” (RIBEIRO; 
MARQUES, 2010 p. 3) como também, não se espera que os alu-
nos na respectiva série já se encontrem alfabetizados. 

A intenção foi que o teste fosse aplicado em junho de 
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2010 para que em agosto do mesmo ano as instituições já ini-
ciassem seus trabalhos manuseando os resultados na busca de 
soluções e de novas propostas pedagógicas. Mas, é importante 
ressaltar que para que haja uma intervenção efetiva o grupo, 
composto pelo diretor, coordenador e professor, deve conhecer 
a que se refere o Programa de Alfabetização na Idade Certa e 
que eixos estão envolvidos, reconhecer o instrumento e per-
ceber que se trata de um instrumento com fi ns pedagógicos, o 
qual traz os resultados detalhados passando pelos percentuais 
gerias de acerto até distribuições por descritor. Assim, Oliveira 
et al (2009) destacam que

[...] o PAIC utiliza a consolidação de seus resul-
tados, inclusive individualmente, na tentativa de 
intensifi car a avaliação externa como um comple-
mento daquela avaliação já realizada pelo pro-
fessor (avaliação interna), sendo “uma forma de 
apoio para melhorar a qualidade do ensino” (LO-
CATELLI, 2002, p. 5). Porém, para que se alcancem 
as melhorias educacionais, citadas anteriormente, 
é preciso que gestores e professores sejam capazes 
de entender os resultados e de intervir correta-
mente nas situações encontradas. (OLIVEIRA et al, 
2009, p. 3)

É necessário que a avaliação externa seja entendida 
como um recurso complementar que vem auxiliar o professor 
a compreender o desenvolvimento das aprendizagens de seus 
alunos e, sobretudo, a rever seu planejamento pedagógico. Os 
resultados devem servir como uma chave para a intervenção 
adequada do profi ssional, pois apresenta o nível que o aluno 
está e qual defi ciência é mais visível. Com essa estimativa o 
professor pode adequar o seu planejamento trabalhando diver-
sas vertentes que o auxiliem na proposta em solucionar essas 
defi ciências. Oliveira et al (2009) apontam ainda que

[...] O estudo não se limita simplesmente à descri-

ção e análise das situações encontradas, uma vez 
que propõe, para cada caso, as atividades de inter-
venção pedagógica que o professor poderá utilizar 
no seu cotidiano de sala de aula, a fi m de sanar as 
difi culdades detectadas na avaliação. (OLIVEIRA et 
al, 2009. p. 3-4)

O PAIC não oferece um relatório pronto e acabado, o pro-
fessor deve estudar, compreender, analisar e levantar algumas 
hipóteses com relação aos erros ou acertos dos alunos, tendo 
acesso a todo o material composto pelo instrumento, resultados 
e Matriz de Referência, para somente a partir daí reelaborar 
sua didática em sala de aula e suas técnicas de intervenção, 
assim como aponta Castanheira; Dixon (2007) citando outros 
pensadores,

O estudo do letramento, fora ou dentro das salas 
de aula, é geralmente compreendido como o estu-
do de processos de leitura e escrita utilizados por 
indivíduos, quando interpretam e produzem tex-
tos. Recentemente, entretanto, outras perspecti-
vas de análise têm sido propostas nas quais letra-
mento é visto como uma construção social (Baker 
& Luke, 1991; Bloome, 1986a, 1986c; Castanhei-
ra, Crawford, Green & Dixon, 2001). Desse ponto 
de vista, em qualquer sala de aula, professores e 
estudantes constroem modelos particulares de le-
tramento e de compreensão dos aspectos envol-
vidos na aprendizagem de como tornar-se letrado 
(Cochram-Smith, 1984; Golden, 1988, 1990). (CAS-
TANHEIRA; DIXON, 2007, p.7-8)

Quando o educador conhece os pontos cruciais aborda-
dos pela avaliação externa, consequentemente, quando a vê 
como complemento de sua atuação em sala de aula as ativida-
des fl uem de modo mais direto e objetivo. Mas para tanto, se 
faz necessário um cuidado por parte da gestão para acompa-
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nhar e dar o suporte necessário ao corpo docente, pois pode 
aparecer alguma resistência ou recusa do professor a entender 
e a aceitar as reais intenções do programa. Essa situação pode-
rá comprometer a escola, o município e o Programa como um 
todo, visto que há todo um cuidado das equipes envolvidas em 
sensibilizar os sujeitos de que o que se pretende é desenvolver 
as capacidades dos alunos de uma forma consciente e susten-
tável e não incentivar um mero treinamento para resolver as 
questões das provas. Dessa forma,

Urge, portanto, que o professor compreenda esses 
aspectos no processo de aquisição da leitura e es-
crita para melhor entender seu aluno, para melhor 
avaliá-lo e alfabetizá-lo. Deve ser lembrado ainda, 
que os resultados das avaliações em larga escala 
não devem ser vistos como um direcionamento 
para treinar os alunos para as provas, mas para 
orientar a prática educativa no sentido de que se-
jam desenvolvidas as competências e habilidades 
indispensáveis ao verdadeiro processo de alfabe-
tização dos alunos. (OLIVEIRA et al, 2009. p. 16).

Dessa forma, o professor deve compreender que é por 
meio do compromisso com a alfabetização que reconhecerá as 
limitações dessas crianças e buscará alternativas de intervenção 
sempre objetivando o desenvolvimento educacional do  aluno. 

Considerações Finais

 Os resultados apresentados pela Provinha do PAIC preci-
sam ser repassados para os professores, já que estes são o pri-
meiro contato/ agente ativo, junto com o aluno nesse processo 
de ensino-aprendizagem que ocorre em sala e que é avaliado 
nesse instrumento. Em virtude dessa ausência, este artigo vem 
clamar por novas atitudes e competências que sejam compro-
metidas com o avanço do programa, tendo em vista a importân-

cia da divulgação adequada aos que primeiro estão envolvidos 
nesse processo: professores e alunos. No intuito de proporcio-
nar esclarecimentos e prestigiar a importância desses resulta-
dos Cafi ero; Rocha (2008) citam que:

Resultados de avaliação externa não podem ser ig-
norados pela escola. É preciso fazer com que eles 
gerem respostas, que tenham infl uência direta 
nas ações que se realizam na sala de aula todos 
os dias. Depois de identifi car as habilidades que 
seus alfabetizandos dominam e as que ainda não 
dominam, o professor, ao usar os dados da avalia-
ção externa, pode propor, atividades diferenciadas 
para cada grupo de alunos. Essas atividades têm 
de estar articuladas em torno de capacidades de 
apropriação do sistema de escrita, mas também 
em torno da oralidade e do letramento. (CAFIERO; 
ROCHA, 2008. p. 97) 

A avaliação é intrinsecamente ligada ao processo peda-
gógico. O que o PAIC está desenvolvendo é uma possibilidade 
de ajuda para que uma educação de qualidade ocorra na rede 
pública de ensino do Estado do Ceará. Quando a escola e seus 
profi ssionais percebem que a avaliação não serve somente para 
obtenção de resultados, sem que isso signifi que promoção e 
quantifi cação, sancionando e desqualifi cando o trabalho de pro-
fessores e alunos, teremos um instrumento verdadeiramente 
útil ao sistema de ensino. 

A desmistifi cação dessa avaliação teve objetivo principal 
nesse artigo, em que se buscou promover um esclarecimento 
sobre a necessidade de compreender a fi nalidade das avalia-
ções do PAIC: diagnosticar para intervir. 
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