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 O PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA: CONCEPÇÕES E 
RESULTADOS 

Ana Paula de Medeiros Ribeiro
Claudio de Albuquerque Marques
Cleire Maria do Amaral Rodrigues

Introdução

A preocupação em torno da qualidade da educação nos 
anos iniciais do ensino fundamental tem se tornado bastante 
evidente no Brasil nos últimos anos. A ênfase nessa qualidade 
desencadeou, em nível nacional, a necessidade de desenvolver 
ações destinadas a estes anos especifi camente. Muito embora 
essas ações sejam extremamente importantes para oferecer 
aos professores um instrumento de identifi cação do estágio de 
desenvolvimento de seus alunos, as mudanças signifi cativas so-
mente poderão ser alcançadas através da adoção de políticas 
sustentáveis promovidas pelos gestores municipais que ofere-
çam às escolas e aos professores condições necessárias para 
uma efetiva mudança no cenário atual.

Cientes da necessidade de verifi car a qualidade da educa-
ção oferecida na rede municipal ao fi nal do ano letivo, a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do 
Piauí (UNDIME/PI) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) instituíram o Programa Palavra de Criança. Essa ini-
ciativa envolveu os municípios de Teresina (PI) e Sobral (CE), e 
teve como objetivo diagnosticar o estágio de desenvolvimento 
dos alunos matriculados ao fi nal do 3º ano (ou 2ª série) do ensino 
fundamental, de forma a verifi car se o direito das crianças à 
educação está sendo promovido, conforme expresso no artigo 
54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA — Lei nº 8.069).

O conhecimento dessa situação só seria possível através 
de um processo de avaliação externa que mostrasse o nível de 

alfabetização dos alunos matriculados no 3º ano das escolas pú-
blicas municipais dos dois municípios supracitados. 

Foi dentro dessa perspectiva que se deu o processo de 
avaliação dos alunos matriculados no 3º ano das escolas mu-
nicipais de Teresina e Sobral. Entretanto, este artigo limita-se 
a mostrar os resultados obtidos pelos alunos do município de 
Teresina no que se refere às habilidades de leitura e escrita na 
avaliação aplicada em 2008. 

A abordagem aqui utilizada tem características descri-
tivas, uma vez que relata os achados encontrados a partir das 
análises dos dados através da Teoria Clássica dos Testes (TCT) 
e da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Contudo, as descrições 
apresentam-se permeadas de considerações de cunho pedagó-
gico que enriquecem e facilitam, sobremaneira, a compreensão 
dos resultados.

O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira 
parte, será apresentada a metodologia utilizada para a cons-
trução do instrumento de avaliação aplicado aos alunos, suas 
características e especifi cidades. Em seguida, os achados serão 
detalhadamente descritos numa perspectiva estatística e peda-
gógica no que tange às habilidades de leitura e de escrita.

Metodologia Utilizada para Avaliar os Alunos 

Para a construção do instrumento de avaliação do Progra-
ma Palavra de Criança, inicialmente, a equipe de elaboração 
se deparou com dois desafi os: aplicar testes equivalentes para 
as turmas matutinas e vespertinas e avaliar tanto o desenvolvi-
mento da leitura quanto o desenvolvimento da escrita. Com vis-
tas a apresentar a metodologia utilizada, esta parte do trabalho 
está organizado em três partes: organização dos cadernos de 
avaliação, avaliação do desenvolvimento da leitura e avaliação 
do desenvolvimento da escrita.
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Organização dos Cadernos de Avaliação

O teste do Programa Palavra de Criança demandou a ela-
boração de dois cadernos de avaliação, os quais necessitavam 
ser equivalentes já que seriam aplicados em turnos diferentes 
e no mesmo dia. Essa equivalência foi comprovada através dos 
seguintes aspectos: 

 a) mesmo número de itens em cada caderno; 

 b) mesmo número de itens por descritor em cada  caderno; 

 c) inserção de itens comuns nos dois cadernos; e 

 d) mesmo grau de difi culdade em ambos os cadernos.

Os cadernos estavam divididos em duas partes: uma rela-
cionada com a dimensão da leitura (itens do 1 ao 18) e a outra 
relacionada com a dimensão da escrita de palavras, frases e texto. 

Avaliação do Desenvolvimento da Leitura

A primeira parte do teste foi organizada para avaliar di-
versas habilidades relacionadas com a leitura, incluindo desde 
as mais elementares até as mais complexas, de compreensão de 
textos. Os itens elaborados com essa fi nalidade eram do tipo de 
múltipla escolha e apresentavam uma pergunta ou uma situa-
ção-problema cuja resolução se encontrava em uma das quatro 
opções de resposta (A, B, C ou D). Para garantir a confi abilidade 
e o poder avaliativo, os itens foram cuidadosamente revisados e 
elaborados seguindo os padrões técnico-pedagógicos de formu-
lação de itens, com o maior rigor científi co.

Para que todos os alunos pudessem ter as mesmas opor-
tunidades, o teste trouxe uma questão-exemplo. A intenção era 
fazer com que os alunos exercitassem o procedimento de mar-
cação do item. 

As habilidades de leitura são representadas por descri-
tores que, como o próprio nome indica, são elementos que as 
descrevem e são objetos de avaliação. Em resumo, eles explici-
tam dois pontos fundamentais do que será avaliado: o conteú-
do programático e o nível de operação mental desenvolvido no 
processo de aprendizagem (UFJF/CAEd, 2008). O teste elabora-
do para o Programa Palavra de Criança abrangeu os descritores 
de leitura apresentados no Quadro 1.

O processo de elaboração do instrumento para avaliar o 
nível de desenvolvimento da leitura envolveu, inicialmente, a 
defi nição do número total de itens a ser incluído no teste e a 
distribuição desses itens para cada um dos descritores apresen-
tados no Quadro 1. Dessa forma, o teste do Programa Palavra 
de Criança foi elaborado com um total de 18 itens para avaliar 
a leitura. 

Após a defi nição do número de itens por descritor, o pro-
cesso de organização dos dois cadernos incluiu a escolha de 
sete itens comuns a ambos. Os itens comuns foram colocados, 
também, na mesma posição em ambos os cadernos, garantindo 
a absoluta igualdade de condições para análises futuras.

Avaliação do Desenvolvimento da Escrita

O percurso para a aquisição da escrita alfabética, em sua 
forma plena, envolve diversas etapas. Estudos realizados por 
Ferreiro e Teberoski (1985) apontam para uma defi nição dos 
níveis de escrita baseados nas hipóteses que a criança faz entre 
os sons e as letras. Dessa forma, dependendo da hipótese que 
tem, ela representa grafi camente certas palavras ou frases.

O papel da escola no nível do Ensino Fundamental é, den-
tre outros, orientar adequadamente o caminho trilhado pelo 
aluno para alcançar, pelo menos, a etapa da escrita alfabética. 
Ao consolidar essa escrita, ele tem mais possibilidades de avan-
çar quando desafi ado a produzir textos. Todavia, vale ressaltar 
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que um texto não é apenas uma combinação de palavras soltas, 
tampouco de frases desconectadas. Sendo assim, o aluno pre-
cisa demonstrar, além do domínio da escrita alfabética, certa 
desenvoltura em utilizar alguns aspectos estruturantes de um 
texto escrito (parágrafos, alinhamento, letras maiúsculas, pon-
tuação etc).

Por esse motivo, a segunda parte do teste foi organizada 
para avaliar diversas habilidades relacionadas com a escrita, 
incluindo desde as mais elementares até as mais complexas, 
de produção de textos escritos. Essa parte do teste abrangeu a 
avaliação da escrita de palavras, de frases e de texto, visando 
garantir que alunos em diferentes estágios de desenvolvimen-
to da escrita pudessem ser avaliados. Nesta fase, utilizaram-se 
como referência as experiências, em avaliar a escrita, reali-
zadas pelo Programa Alfabetização na Idade Certa (MARQUES; 
RIBEIRO; CIASCA, 2008).

Segundo Grossi (1990, p. 61), “a produção de textos é 
uma atividade expressiva e criativa que envolve refl exão cons-
tante. Essa refl exão é elemento importantíssimo para a verda-
deira alfabetização de alguém”. A autora diz que a produção 
pode ser motivada de diversas maneiras e uma das mais in-
teressantes é aquela que é solicitada a partir de um desenho 
ou fi gura (GROSSI, 1990, pp. 62-63). Por esse motivo, os itens 
destinados à avaliação da escrita utilizaram elementos gráfi cos 
em sua organização.

Na avaliação de palavras, havia a fi gura de quatro ani-
mais para que o aluno escrevesse seus nomes. As palavras ti-
nham a seguinte característica: duas eram formadas por sílabas 
canônicas (consoante-vogal) e duas eram formadas por sílabas 
não-canônicas (consoante-vogal-consoante e vogal-consoante-
-vogal). 

Na avaliação de frases, foram dadas duas fi guras para que 
o aluno escrevesse uma frase para cada uma. A intenção em 
ambas as avaliações era identifi car o nível de escrita do aluno, 

ou seja, se escrevia utilizando a escrita alfabética ou utilizando 
letras misturadas a outros símbolos gráfi cos. 

Na parte de produção textual, foi apresentada uma fi gura 
para que o aluno produzisse um texto a partir dela. Para avaliar 
a produção escrita foram considerados 11 aspectos estruturan-
tes de um texto escrito, os quais foram organizados em três 
grupos:

 a) Aspectos indispensáveis para a construção de textos 
(atender a proposta de texto solicitado);

 b) Aspectos elementares (manter a coerência no sentido 
geral do texto, fazer uso adequado de letra maiúscula 
no início de nomes próprios e de títulos e produzir 
texto observando a não repetição das idéias); e

 c) Aspectos esperados para uma boa produção textual 
(produzir texto considerando a evolução do gênero 
— começo, meio, fi m; fazer uso adequado da letra 
maiúscula no início de frase e de parágrafo; utilizar 
os elementos de organização gráfi ca (margem, pará-
grafo, espaçamento e alinhamento); utilizar mecanis-
mos de coesão por meio de pronomes, sinônimos e 
advérbios e, por fi m, utilizar os sinais de pontuação 
na segmentação de texto. 

Os primeiros aspectos estão relacionados diretamente 
ao sentido que é o aluno expressa no texto. Dado que a ele é 
apresentado uma gravura e que, a partir dela, ele é solicitado 
a produzir uma história, atender a proposta pedida e manter a 
coerência no sentido geral do texto são condições indispensá-
veis para que a produção seja realmente considerada um texto. 
Benveniste (2006, p. 17) menciona que “a relação com o senti-
do instala-se na escrita junto com o conceito de estabilidade, 
a partir do momento em que os usuários preocupam-se por en-
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contrar nas grafi as uma representação estável dos sentidos”. A 
mesma autora relata que “Outra etapa da escrita começa no 
momento em que se estabelecem os sinais de pontuação e a 
maiúscula no começo da oração”. Segundo ela “Tudo muda no 
momento em que se começa a manifestar uma preocupação 
com a legibilidade dos textos [...]” (BENVENISTE, 2006, p. 18).

Por esses motivos, o protocolo utilizado para avaliar o 
texto produzido pelos alunos condensou 11 aspectos distribuí-
dos em três grupos distintos. 

Análise e Discussão dos Resultados

Características dos alunos e das turmas
O instrumento de avaliação desenvolvido para o Progra-

ma Palavra de Criança foi aplicado, no fi nal do ano de 2008, a 
7.432 alunos matriculados no fi nal do 3º ano (ou 2ª série) do 
ensino fundamental da rede municipal do município de Teresi-
na. Os alunos estavam distribuídos em 202 turmas, sendo 97 no 
turno da manhã e 105 no turno da tarde.

Resultado da avaliação da leitura
O resultado da avaliação da leitura é apresentado atra-

vés do número de questões corretas, do percentual médio de 
acerto por descritor e da quantidade de alunos pelos níveis de 
profi ciência em leitura.

Questões corretas
A avaliação das habilidades de leitura foi realizada atra-

vés da apresentação de 18 itens de múltipla escolha. Os alunos 
obtiveram uma média de aproximadamente 12 questões corre-
tas, mostrando que ainda há muito o que ser realizado para se 
alcançar um padrão esperado de qualidade. Verifi cou-se que 
os alunos estão distribuídos em maior concentração a partir 
de treze itens corretos, com a moda fi xada em 15 questões, o 

que expressa algo bastante signifi cativo se considerarmos as 18 
questões do teste.

Resultados por descritor
Muito embora a distribuição dos alunos pelo número de 

questões corretas no teste possa servir como um indicador da 
qualidade da educação oferecida aos alunos do 3º ano do ensino 
fundamental, a representação através de um simples número 
“esconde” aspectos relevantes de cada um dos alunos. Por esse 
motivo, os resultados da avaliação foram agregados pelos seis 
descritores apresentados anteriormente, oferecendo tanto aos 
gestores quanto aos professores informações detalhadas a res-
peito do conteúdo programático e do nível de operação mental 
desenvolvido no processo de aprendizagem.

Nos resultados sobre o percentual de acerto por descritor, 
pode-se verifi car que há três grupos de descritores. O primeiro 
grupo, composto pelos descritores mais elementares (D1 e D2), 
revelou que quase todos os alunos conseguiram demonstrar a 
consolidação das habilidades avaliadas. O segundo grupo, forma-
do pelos descritores D3 (identifi ca informações relevantes para 
compreensão do texto) e D4 (relaciona as características textu-
ais do gênero, de suporte, de organização gráfi ca e de autoria ao 
sentido atribuído ao texto), indica que aproximadamente dois 
terços dos alunos demonstraram essas habilidades. Por último, 
há o grupo dos descritores que envolvem habilidades mais com-
plexas de reconhecimento da temática de um texto (D5) e de in-
ferência (D6), e que por envolverem habilidades mais complexas 
apresentaram os menores percentuais de acerto.

Resultados por profi ciência em leitura
De acordo com os dados obtidos, na questão do desem-

penho, os alunos foram categorizados em cinco faixas de pro-
fi ciência, como mostra o quadro 2. Pode-se verifi car que os 
alunos que estão na faixa de profi ciência elementar e básica 



Sueli Maria de Araújo Cavalcante • Marta Cavalcante Benevides • Tania Vicente Viana (Orgs.)
Comunicação Oral — Eixo 2

Avaliação de Ensino-Aprendizagem no Ensino FundamentalISBN 978-85-89872-75-1 ISBN 978-85-89872-75-1

360 361
Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

Congresso Internacional em Avaliação Educacional
Avaliar e Intervir: Novos Rumos da Avaliação Educacional

apresentam como “ausente” todas as habilidades relacionadas 
com a leitura e compreensão de texto. Por outro lado, a partir 
do nível intermediário os alunos já podem ser considerados lei-
tores de textos, uma vez que eles são capazes de, pelo menos, 
identifi car informações relevantes no texto lido.

Sobre a proporção de alunos por nível de desenvolvimen-
to da leitura, nota-se que apesar da maioria dos alunos encon-
trarem-se nos níveis intermediário, recomendável e excelente, 
há ainda uma parcela signifi cativa de, aproximadamente, 21% 
dos alunos avaliados enquadrados nos níveis elementar e bási-
co, sinalizando uma necessidade urgente de intervenções peda-
gógicas para sanar as difi culdades detectadas. Por outro lado, 
aproximadamente um em cada quatro alunos já conseguiram 
desenvolver as habilidades necessárias para serem considera-
dos leitores de texto em nível avançado.

Resultado da Avaliação da Escrita

A avaliação da escrita foi realizada tomando como refe-
rência dois aspectos: as concepções do aluno sobre o sistema de 
escrita e as características do texto escrito.

Concepções do aluno sobre o sistema de escrita
Sobre o aspecto dos níveis de escrita na dimensão da pa-

lavra, os resultados demonstram que a grande parte dos alunos 
encontra-se no nível alfabético, caracterizado pelo fato de o 
aluno compreender e operar com o sistema de escrita, compre-
endendo que a sílaba pode ser desmembrada em letras e que é 
necessária a análise fonética das palavras para escrevê-las. No 
entanto, escreve baseado na oralidade, sem considerar o uso 
correto d a grafi a (FERREIRO; TEBEROSKI,1991). 

Características dos textos produzidos pelos alunos
A proposta de avaliação da produção textual dos alunos 

foi elaborada com o intuito de contemplar habilidades elemen-

tares, medianas e complexas de conhecimento inicial da lingua-
gem escrita, incluindo produção textual. 

De acordo com os resultados, na dimensão da escrita, 
nota-se que a maior proporção de alunos encontra-se no nível 
3 (intermediário), um nível a menos do que se encontram na 
dimensão da leitura.

Conclusão

Historicamente, a alfabetização tem sido considerada 
como um processo complexo e desafi ador. Felizmente, as pes-
quisas recentes desenvolvidas nessa área vêm contribuindo, so-
bremaneira, para o seu melhor entendimento e condução.

No caso específi co do Programa Palavra de Criança, os 
dados obtidos a partir da avaliação dos alunos matriculados no 
3º ano do Ensino Fundamental do município de Teresina (PI) 
oferecem informações relevantes tanto para a escola, para o 
professor e para as famílias dos alunos envolvidos. De uma for-
ma geral, fi caram evidentes alguns aspectos que merecem uma 
refl exão:

 a) há uma considerável heterogeneidade presente no 
processo de aprendizagem dos alunos, expressada 
nos diversos níveis de desenvolvimento da leitura ou 
 escrita;

 b) a qualidade do processo desenvolvimento da leitura 
ainda deixa a desejar, uma vez que a maioria dos alu-
nos ainda não consegue realizar inferências a partir 
de textos lidos; 

 c) a relação existente entre leitura e escrita fi cou evi-
dente nos resultados.

Em relação ao primeiro achado, a situação de hetorogei-
dade não pode ser vista pela escola como algo negativo. Pelo 
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contrário, “na interação social, a troca de pontos de vista di-
ferentes aumenta as possibilidades de aprender”, revela Grossi 
(1990, p. 50). Entretanto, as situações didáticas devem ser bem 
conduzidas para que se obtenham resultados positivos, frutos 
da emulação que se cria quando os alunos se percebem em 
níveis diferentes.

O segundo achado dessa avaliação relaciona-se com a di-
fi culdade com que a maioria dos alunos demonstrou em realizar 
inferências a partir do texto lido. Muito embora quase 80% dos 
alunos avaliados demonstraram serem leitores de texto, mesmo 
que em diferentes estágios, é preocupante notar que apenas um 
quarto dos alunos avaliados foram capazes de realizar inferên-
cias a partir de textos lidos. A inferência é um processo mental 
pelo qual o indivíduo extrai uma proposição nova (conclusão) 
de uma ou mais proposições já conhecidas (premissas). Trata-
-se, realmente, de uma habilidade que necessita ser trabalhada 
na escola de forma prioritária. Dessa forma, a aprendizagem 
da leitura não pode se limitar à codifi cação e decodifi cação, 
simplesmente. A leitura, portanto, deve transcender o código 
e envolver a refl exão, o entendimento das intenções do autor, 
compreensão e inferência.

O terceiro achado foi a presença de uma relação entre 
leitura e escrita. Deve-se considerar que os ganhos obtidos na 
dimensão da escrita serão diretamente proporcionais aos inves-
timentos dados na dimensão leitura. Oferecer uma maior diver-
sidade de textos para o aluno ler ampliará suas possibilidades 
de escrever. Grossi (1990, p. 61) adverte que “somente a carti-
lha e alguns livrinhos de história representam uma experiência 
muito restrita de leitura de textos [...] e que não vai ao encon-
tro dos verdadeiros usos da coisa escrita na vida de alguém”.

Esses achados revelam a importância de se trabalhar de 
forma bastante intensa a relação entre o desenvolvimento da 
leitura e da escrita. Esse fato é plenamente justifi cável por au-
tores que ao tratarem da importância dos esquemas de conhe-

cimento para a leitura enfatizam a sua importância, também, 
para a produção de textos. Desse modo, é fato dizer que a 
leitura é atividade que possibilita a produção do texto escrito.

Dessa forma, fi ca lançado o desafi o de se conduzir adequa-
damente as situações cotidianas na sala de aula para que todos 
os alunos consigam, de fato, estar alfabetizados no tempo certo. 

Para que isso se efetive é necessário que esse aluno tenha 
contato com diferentes portadores de textos e, principalmen-
te, utilize a leitura em situações reais e seja exposto a mate-
riais didáticos e metodologias atraentes. Villalobos (2000, p.20) 
recomenda que uma adequada metodologia de alfabetização 
“resgate o lugar do educando como sujeito pensante, que se 
apodere do processo construtivo e discursivo de alfabetização”.
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APÊNDICE A

Descritores de leitura
D1-Diferencia letras de outros símbolos
D2-Faz relação entre fonema e grafema na leitura de palavras
D3-Identifi ca informações relevantes para compreensão do texto
D4-Relaciona características textuais do gênero, de suporte, 
de organização gráfi ca e de autoria ao sentido atribuído ao 
texto
D5-Reconhece unidade temática do texto
D6-Infere a partir do contexto o sentido de palavras ou expres-
são e idéias implícitas

Quadro 1 — Descritores utilizados para avaliar o nível de leitura

 

Quadro 2 — Níveis de profi ciência em leitura

PAIC-ALFA 2010 — UMA ANÁLISE PEDAGÓGICA E ESTATÍSTICA 
NA CONSTRUÇÃO E ESCOLHA DOS ITENS 

Emanuella Sampaio Freire
Nágela dos Santos Beserra

Olívia Coelho da Silva
Agaci de Albuquerque Alves

Introdução

A idéia de avaliação ainda necessita ser disseminada e 
reiterada em sua real signifi cação. Por conta da sobreposição 
das posturas pedagógicas arraigadas aos modelos tradicionais, 
a prática da avaliação da aprendizagem ainda se confunde com 
a mera idéia de verifi cação, punição e controle, opondo-se à 
própria etimologia da palavra (évaluer, evaluatio ou evaluar) 
associada à ação de fazer aparecer o valor de um indivíduo ou 
de um objeto.

São outros signifi cados da avaliação, assim como o seu 
papel de “atividade crítica da aprendizagem” (MÉNDEZ, 2002) 
que precisam ser difundidos. Na tentativa de fazer com que a 
avaliação cumpra seu papel como princípio educativo, ou seja, 
que por seu intermédio se possa aprender a modifi car a prática 
docente faz-se necessário entendê-la sob outros aspectos.

Nesse percurso, inicialmente, deve-se compreender que 
toda avaliação é um exercício de refl exão, de busca e compre-
ensão do processo de aprendizagem e que a mesma deve ser 
tida como uma necessidade para o professor e aluno, sendo 
partícipe fundamental à “melhoria não só do produto fi nal, mas 
do processo de sua formação” (DEPRESBITERIS, 1989, p. 44). 

Os processos educativos usados pelos professores in-
cidem sobre a efetiva qualidade ou não na educação, assim 
como a atuação dos gestores, os insumos disponíveis, qualifi -
cação e remuneração docente, impacto das novas tecnologias, 


