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RESUMO 

 

O presente estudo investigou as práticas de professoras alfabetizadoras do 1º ano do 

ensino fundamental quanto à avaliação dos conhecimentos das crianças sobre a leitura e 

a escrita, durante o processo de alfabetização. Buscamos perceber o que as professoras 

avaliavam ao longo do ano letivo, como ocorria essa avaliação e o que faziam com os 

resultados obtidos, nas avaliações, para orientar suas práticas em sala de aula. Para isso, 

apoiamo-nos em estudos tanto sobre o papel da avaliação em diferentes perspectivas de 

alfabetização que permearam a trajetória histórica dessa área em nosso país, quanto 

naqueles que versam sobre a construção de práticas dos professores no cotidiano da sala 

de aula, além de reportarmo-nos às pesquisas realizadas que tratam da temática em 

questão. O estudo foi desenvolvido em duas escolas do município do Jaboatão dos 

Guararapes, em Pernambuco, com duas professoras do 1º ano do ensino fundamental 

consideradas boas alfabetizadoras na rede de ensino, as quais foram denominadas de 

“Professora 1” e “Professora 2”. Como procedimentos metodológicos, usamos a 

observação de aulas ministradas pelas docentes; entrevistas semiestruturadas durante as 

observações  e ao final da pesquisa; e a análise documental dos instrumentos e registros 

utilizados por elas durante o processo de avaliação das aprendizagens dos alunos. Para 

análise dos dados, recorremos à análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que as 

duas docentes apresentavam algumas ações recorrentes em suas rotinas, que 

consideramos estarem relacionadas às práticas de avaliação desenvolvidas por elas ao 

longo da alfabetização de seus alunos. Havia uma similaridade nas práticas de 

alfabetização dessas docentes, o que parecia estar relacionada à formação delas e ao fato 

de pertencerem à mesma rede de ensino, na qual se indicavam algumas prescrições 

sobre a avaliação nas turmas do ensino fundamental. Assim, podemos dizer que, 

ressalvando algumas especificidades, ambas as docentes utilizavam diferentes 

instrumentos para avaliar os conhecimentos das crianças durante todo ano letivo, 

principalmente os ligados à apropriação do sistema de escrita alfabética; anotavam as 

informações obtidas nessas avaliações em distintos instrumentos de registro; e faziam 

intervenções pedagógicas, durante as atividades realizadas em sala de aula, conforme os 

níveis de aprendizagem dos alunos. Os resultados sugerem que os procedimentos de 

avaliar e registrar, utilizados pelas professoras investigadas, pareciam garantir o 

acompanhamento contínuo das aprendizagens dos alunos, e que, a partir deles, apesar da 

dificuldade de organizar um trabalho com atividades diversificadas, as docentes eram 

impulsionadas a tomar determinadas decisões na rotina da sala de aula, materializadas 

em intervenções pedagógicas, com objetivo de atender aos diferentes ritmos e 

necessidades de aprendizagem percebidos em todo o processo de alfabetização. Diante 

disso, percebemos que as professoras, além de reconhecerem a importância da avaliação 

no período de alfabetização, pareciam recorrer a estratégias e táticas, em seu cotidiano, 

que possibilitavam o acompanhamento e a evolução do aprendizado das crianças em 

relação à leitura e à escrita.  

 

Palavras-Chave: Alfabetização. Avaliação. Práticas docentes.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study investigated the practices of literacy teachers of the 1
st
 year of 

elementary school with respect to the assessment of the children's knowledge of reading 

and writing during the literacy process. We seek to understand what the teachers 

evaluated throughout the school year, as occurred this assessment and what they did 

with the results obtained in the assessments in order to guide their practices in the 

classroom. For this, we rely on studies about the role of evaluation in different 

perspectives of literacy that permeated the historical trajectory of this area in our 

country, as well as those that deal with the construction of teachers' practices in the 

classroom routine. We also rely on researches conducted that deal with issue in 

question. The study was developed in two schools in the city of Jaboatão dos 

Guararapes, in Pernambuco, with two teachers of the 1
st
 year of elementary school 

considered good literacy teachers in the school system, which were called "Teacher 1" 

and "Teacher 2". As methodological procedures, we use the observation of classes 

taught by the teachers; semi-structured interviews during observations and in the end of 

the research; and documentary analysis of instruments and records used by them during 

the assessment process of students learning. For data analysis, we used the content 

analysis. The results showed that the two teachers had some recurring actions into their 

routines, which we consider to be related to the evaluation practices developed by them 

along the literacy of their students. There was a similarity in these teachers' literacy 

practices, which seemed to be related to their formation and the fact they belong to the 

same school system, in which some prescriptions on the evaluation in classes of 

elementary school were indicated. So we can say that, excluding some specificities, 

both teachers used different tools to evaluate the knowledge of children throughout the 

school year, especially those related to the appropriation of the alphabetic system of 

writing; they wrote down the information gathered in these assessments at different 

recording instruments; and they did pedagogical interventions during the activities 

conducted in the classroom according to the students' learning levels. The results 

suggest that the procedures of assessing and recording, used by the surveyed teachers, 

seemed ensure continuous monitoring of students learning, and, from them, despite the 

difficulty of organizing a job with diversified activities, the teachers were driven to take 

certain decisions in the routine of the classroom, materialized in pedagogical 

interventions, in order to cater the different rhythms and learning needs perceived 

throughout the literacy process. Thus, we realize that the teachers, besides they 

recognize the importance of assessment in literacy period, seemed to resort to strategies 

and tactics, in their daily job, that allowed the monitoring and the evolution of children 

learning towards reading and writing. 

 

 

Keywords: Literacy. Evaluation. Teaching practices. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Até meados da década de 1980, a alfabetização esteve voltada aos métodos mais 

ou menos eficazes para ensinar a ler e a escrever. A partir desse período, em virtude dos 

altos índices de fracasso escolar no final da antiga 1ª série (destinada à alfabetização das 

crianças), a eficácia dos métodos foi então questionada, bem como a perspectiva de 

alfabetização que os fundamentava. Os estudos realizados sobre a Psicogênese da 

Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999) apresentaram uma nova perspectiva 

de alfabetização, partindo da concepção de que a escrita alfabética não constitui um 

simples código que precisaria ser memorizado, mas, sim, um sistema de notação 

constituído de princípios e propriedades de funcionamento que necessitam ser 

compreendidos pelas crianças durante seu processo de alfabetização. Segundo as 

autoras, esse processo de compreensão do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) envolve 

um trabalho conceitual sobre “o que a escrita representa” e “como ela cria essas 

representações”, para que, a partir disso, possa entender as relações letra-som de forma 

produtiva. 

Vale ressaltar que essa nova perspectiva de alfabetização, que ultrapassa o 

sentido do código escrito, amplia-se na década de 1990 com a divulgação do conceito 

de letramento, que, de maneira geral, indica que o sujeito envolve-se com práticas de 

leitura e escrita e desenvolve conhecimentos sobre os textos que estão em circulação na 

sociedade, mesmo que ainda não tenha se apropriado da escrita alfabética. Soares 

(2011) afirma que não existe sujeito “iletrado” e que, apesar de ser preciso diferenciar o 

processo de aquisição da língua do processo de desenvolvimento da língua, estes devem 

ser totalmente interligados.  

Dessa maneira, a avaliação passou a assumir uma função que se opõe ao modelo 

de avaliação seletiva, uniformizadora e excludente, presente nas perspectivas de 

alfabetização tradicionais, que enfatizavam a seleção e classificação das crianças em 

“aptas” ou “não aptas” para iniciar ou finalizar o processo de alfabetização. Os “erros”, 

antes evitados, passam a ser considerados como elementos importantes de avaliação, 

por apresentarem “pistas” sobre a construção dos conhecimentos das crianças em 

relação ao objeto de conhecimento – no caso a leitura e a escrita –, além de servir como 

subsídio para organização e (re)organização do trabalho do professor em sala de aula.  
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Baseados, principalmente nos estudos de Ferreiro e Teberosky (1999), que 

apresentam o aluno como sujeito da aprendizagem, que pensa sobre o objeto de 

conhecimento no contato com esse próprio objeto (no caso, o sistema de escrita 

alfabética), os cursos de formação inicial e continuada de professores passaram a 

apostar na ideia de que os docentes precisariam, ao ter clareza sobre as propriedades e o 

funcionamento desse objeto, investigar, durante todo processo de alfabetização, os 

conhecimentos já construídos e que ainda precisam ser construídos sobre o SEA para, a 

partir dessa constatação, criar situações pedagógicas que favorecessem a evolução das 

escritas apresentadas. 

Durante alguns encontros pedagógicos e formações continuadas no município 

campo de pesquisa, no qual atuamos como formadores, foi possível perceber uma 

discussão bastante recorrente, por parte dos professores, no que se refere aos índices de 

crianças não alfabetizadas ao final do ciclo de alfabetização nas escolas públicas. 

Deparamo-nos com uma grande parcela de docentes apresentando muitos desconfortos 

no que diz respeito ao processo de avaliação durante a alfabetização. Em suas falas, 

alguns desses professores diziam fazer uma “sondagem” para identificar as hipóteses 

dos alunos sobre a escrita, mas não sabiam o que exatamente fazer depois; outros 

diziam “mesclar” a forma de avaliar durante todo o ano letivo, de acordo com as 

necessidades apresentadas no dia a dia; outros, ainda, admitiam não saber interpretar as 

notações espontâneas das crianças, principalmente com hipóteses muito distantes do 

SEA, e, assim, diziam preferir “alfabetizar como antes”, acreditando que o fracasso da 

alfabetização não estaria relacionado às perspectivas, aos métodos, nem à prática 

avaliativa, mas à falta de condições intelectuais, fisiológicas, neurológicas, 

comportamentais e sociais das crianças, sendo estes dois últimos aspectos os mais 

citados. 

Tais posicionamentos nos remeteram a algumas inquietações sobre as práticas de 

avaliação desenvolvidas pelos professores durante o processo de alfabetização de seus 

alunos. Assim, nos perguntamos: (i) o que os professores avaliam durante esse 

processo? ; (ii) como avaliam e com que periodicidade acontece essa avaliação? ; (iii) os 

resultados obtidos nessas avaliações subsidiam suas práticas em sala de aula?  

A partir dessas inquietações, fizemos um levantamento das pesquisas 

desenvolvidas no período de 2003 a 2013 que versam sobre o tema avaliação na 

alfabetização, publicadas nos Anais das Reuniões Anuais da ANPEd/ GT 10 
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(Alfabetização, Leitura e Escrita) e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Nesse 

levantamento, localizamos 8 (oito) dissertações (OLIVEIRA Solange, 2004; 

OLIVEIRA Tânia, 2006; PEREIRA, 2008; HELMER, 2009; RUIZ, 2009; VILLAR, 

2009; CARONI, 2010; TORINI, 2012) e 1 (uma) tese (RIBEIRO, 2011) e  1 trabalho 

(OLIVEIRA, 2006), que apresentam resultados de avaliações de aprendizagem 

realizadas nas escolas, como também a utilização de instrumentos de avaliação e de 

registros feitos pelos professores. 

Foi possível perceber que determinadas dificuldades dos professores de avaliar 

os conhecimentos das crianças em relação à leitura e à escrita e, principalmente, de 

utilizar os dados dessas avaliações para orientar sua prática de alfabetização estão 

presentes nos discursos dos docentes há alguns anos, mesmo com a forte influência 

teórica sobre a avaliação que sofreram os cursos de formação de professores a partir das 

novas perspectivas de alfabetização.   

Esses estudos apresentam diversas contribuições sobre o tema, além de 

confirmarem o desconforto ou a dificuldade do professor em lidar com essa prática 

durante a alfabetização dos alunos.  No entanto, seus resultados constituem-se em sua 

maioria, a partir de dados relacionados ao “dizer” do professor sobre sua prática, ou 

seja, do discurso do professor sobre aquilo que ele faz, ou de apenas um aspecto da 

avaliação.  Assim, percebemos a necessidade de um mergulho mais profundo sobre essa 

prática, de aprofundar e problematizar a temática a partir tanto do que o professor diz 

sobre sua prática, quanto a partir do que ele faz em sala de aula. Isso poderá aportar 

resultados e reflexões mais amplas sobre a avaliação dentro do processo de 

alfabetização, no próprio cotidiano onde essa prática se realiza, justificando, assim, a 

relevância e pertinência da presente pesquisa.  

Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo compreender as práticas 

avaliativas de professores do 1º ano do ensino fundamental, no que se refere aos 

conhecimentos das crianças sobre a leitura e a escrita. Para isso, buscamos analisar que 

conhecimentos eram avaliados durante todo ano letivo; como esses conhecimentos eram 

avaliados pelas professoras investigadas; e de que forma utilizavam os dados obtidos 

nessas avaliações para balizar suas práticas de alfabetização.  

Considerando o objetivo dessa pesquisa, organizamos o trabalho da seguinte 

maneira: No capítulo 1, discutiremos sobre a “Avaliação na alfabetização: algumas 

reflexões teóricas”, em que serão abordadas concepções e práticas de alfabetização, 



16 

 

tanto “tradicionais”, quanto as perspectivas mais recentes, e suas implicações na 

avaliação.  Em seguida, apresentaremos um bloco tratando sobre “As práticas docentes 

e suas implicações no processo de avaliação na alfabetização”, no qual discutiremos 

sobre as práticas de ensino no contexto de sala de aula.  Encerrando o capítulo, serão 

apresentadas “Pesquisas sobre as práticas avaliativas na alfabetização”, com o objetivo 

de perceber a relação entre esses dois fenômenos educacionais.  

No capítulo 2, serão apresentados os fundamentos e procedimentos metodológicos 

da investigação. Nesse momento, justificaremos a definição do campo e dos sujeitos da 

pesquisa e dos procedimentos metodológicos adotados para a coleta e análise dos dados.  

No capítulo 3, apresentaremos a análise dos dados obtidos por meio das 

observações, das entrevistas realizadas com as duas professoras participantes da 

pesquisa e da análise documental.  As análises serão apresentadas em separado, uma vez 

que não temos o propósito de comparar as ações das docentes, mas, sim, compreender 

os procedimentos que as duas desenvolviam para dar conta da avaliação dos 

conhecimentos dos alunos sobre a leitura e a escrita, durante o processo de 

alfabetização.   

Nas considerações finais, reportar-nos-emos aos objetivos e análises realizadas 

durante a pesquisa, na tentativa de responder às hipóteses levantadas no início de nossa 

investigação e de apontar novas possibilidades de pesquisas que possam ampliar os 

resultados evidenciados neste estudo.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A AVALIAÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

Para entendermos a relação entre alfabetização e avaliação, “fenômenos 

considerados complexos” e que vêm sendo foco de muitas discussões no campo da 

educação nas últimas décadas (ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007), precisamos refletir 

sobre as perspectivas que permearam a trajetória histórica da alfabetização no país e 

como estas influenciaram as práticas de ensino e de avaliação da leitura e da escrita, nos 

diversos contextos sociais. Dessa forma, nesta seção discutiremos as concepções e 

práticas tradicionais e as concepções e práticas mais recentes sobre a alfabetização, 

considerando suas implicações na avaliação.  

 

2.1.1 Concepções e práticas tradicionais de alfabetização e suas implicações na 

avaliação 

 

Ao falarmos sobre alfabetização no Brasil, podemos dizer que, até meados da 

década de 1980, a atenção esteve voltada à discussão sobre os métodos mais ou menos 

eficientes para ensinar a ler e a escrever. Partindo de concepções hoje consideradas 

“tradicionais”, predominava a ideia da escrita como um código de transcrição da 

linguagem oral e a crença de que, para aprender a ler e a escrever, as crianças 

precisavam apenas ter habilidades perceptivas e motoras (discriminação visual, 

discriminação auditiva, coordenação motora fina, etc.) e receber informações sobre o 

código (as letras e o seu valor sonoro). Nessa perspectiva, o interesse está “centrado na 

aquisição do código alfabético, não da língua escrita em toda sua complexidade” 

(FERREIRO, 2011, p. 69).  

Compreendendo o método de alfabetização como um conjunto de procedimentos 

que possibilitam o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita, Galvão e Leal (2005) 

afirmam que é importante conhecermos os dois principais grupos de métodos 

registrados pela literatura e que estiveram, durante muito tempo, no centro dos debates 

sobre alfabetização: os métodos sintéticos e os métodos analíticos.  

Os métodos sintéticos, de maior influência na alfabetização do Brasil, 

pressupõem que o aprendiz deve partir de unidades linguísticas menores (letras, 

fonemas ou sílabas), consideradas de estrutura mais simples. Numa visão cumulativa, 
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juntam-se os “pedaços” para codificar e decodificar as unidades maiores, consideradas 

mais difíceis (palavras, frases ou textos). 

No grupo dos métodos sintéticos, o método alfabético ou de soletração, que 

toma como unidade a letra, é considerado um dos mais antigos e 

 [...] constata-se em sua aplicação uma sequência modelar: a decoração oral 

das letras do alfabeto, seu reconhecimento posterior em pequenas sequências 

e numa sequência de todo o alfabeto e, finalmente, de letras isoladas. Em 

seguida a decoração de todos os casos possíveis de combinações silábicas, 

que eram memorizadas sem que se estabelecesse a relação entre o que era 

reconhecido graficamente e o que as letras representavam, ou seja, a fala. 

(FRADE, 2007, p.22). 

 

Assim sendo, no método alfabético ou de soletração, “os silabários eram 

apresentados com sílabas em todas as combinações possíveis e a estratégia era cantá-las 

e memorizá-las” ora na forma de frases com sentido, ora numa combinação de vogais 

sem sentido. (FRADE, 2007, p. 23).  Essa autora atenta ainda para o fato de que, apesar 

de encontrarem-se dados que indiquem a utilização desse método no Brasil, 

principalmente no Nordeste, sua aplicação passa a ser criticada e considerada tortuosa e 

sem sentido, uma vez que, a partir da simples memorização e adição de letras, as 

crianças deveriam perceber sozinhas a relação dos sinais gráficos com a fala. Em outras 

palavras, “por trás dos métodos alfabéticos existe a crença de que o aprendiz já 

compreenderia que as letras substituem o som e que, memorizando casadamente os 

nomes das letras, ele poderia ler sílabas” (MORAIS, 2012, p. 28-29).  

As críticas a tal método, conforme elucida Frade (2007), podem ter 

desencadeado o surgimento do método fônico, que, apesar de também ser baseado nos 

princípios dos métodos sintéticos, das partes para o todo, utiliza o fonema como unidade 

de partida para o ensino do “código alfabético”. O método fônico tem como estratégia 

de ensino começar pela forma e som das vogais e só depois ensinar as consoantes 

(forma e sons) e estabelecer suas relações. As letras (grafemas) são aprendidas como 

sons (fonemas), que se juntam e formam sílabas e palavras, numa sequência do mais 

fácil para o considerado mais complexo.  

Frade (2007, p. 23) afirma que há uma “aproximação gradativa” do método 

fônico com o conceito de representação da escrita, “da relação da fala com a escrita 

como base conceitual do nosso sistema alfabético”. Morais (2012) destaca que os 

defensores dos métodos fônicos discordam da estratégia de memorização dos nomes das 

letras, utilizada no método alfabético, já que os nomes das letras não correspondem, 

necessariamente, aos seus sons. Afirma ainda que, por acreditarem que os fonemas são 
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unidades já existentes na mente das crianças, seria suficiente treiná-las a pronunciar 

esses fonemas isoladamente e, a partir daí, decorar as letras equivalentes. Desse modo, 

as crianças seriam capazes de juntar “mais e mais correspondência fonema-grafema”, 

ler palavras e, um dia, ler textos. (MORAIS, 2012, p. 29). 

Tendo como conceito que “o acesso direto à sílaba, e não ao fonema, pode 

ajudar mais rapidamente a relação de segmentos da fala com segmentos da escrita”, 

surge também o método silábico, para compor o grupo dos métodos sintéticos. Nesse 

método, a unidade principal de análise é a sílaba (FRADE, 2007, p 24). A autora elucida 

que no desenvolvimento do método silábico: 

[...] geralmente é escolhida uma ordem de apresentação, feita segundo 

princípios calcados na idéia “do mais fácil para o mais difícil”, ou seja, das 

sílabas “simples” para as “complexas”. Em várias cartilhas dos métodos 

silábicos geralmente são apresentadas palavras-chave, utilizadas apenas para 

apresentar as sílabas, que são destacadas das palavras e estudadas 

sistematicamente em famílias silábicas. Estas são recompostas para formar 

novas palavras e frases, apenas com as sílabas estudadas.  (FRADE, 2007, p. 

24) 

 

Morais (2012, p. 30-31) nos chama à atenção para os dois últimos métodos 

abordados, que segundo ele foram mais utilizados no Brasil. O autor nos diz que os dois 

métodos “tratam a criança como um ser que concebe as unidades internas das palavras 

tal como fazem os indivíduos alfabetizados”. Para o autor, o método fônico considera de 

pouca complexidade cognitiva a capacidade de segmentar as palavras em fonemas e o 

método silábico ignora que as crianças não entendem, numa fase inicial, que uma ou 

duas letras isoladas, como: AI, EU, PÁ, TU, etc., “constituem algo possível de ser lido. 

Assim, os dois métodos possuem uma visão simplista ou “adultocêntrica”, isto é, 

enxergam o funcionamento infantil como idêntico ao adulto” (MORAIS, 2012, p. 31). 

Tendo como objetivo romper o princípio, apenas da decifração, defendido pelos 

métodos sintéticos, os métodos analíticos apresentavam a compreensão como fator mais 

importante na alfabetização. Esses métodos consideravam mais adequado iniciar o 

processo pelas unidades maiores (palavras, frases ou textos), que já possuem um 

significado para os aprendizes, e, posteriormente, “parti-las” para conduzir a análise das 

unidades menores que as constituem (letras ou sílabas).  

O método da palavração é considerado o introdutor dos métodos analíticos:  

 
[...] as palavras são apresentadas em agrupamentos e os alunos aprendem a 

reconhecê-las pela visualização e pela configuração gráfica. Os defensores 

dessa memorização pelo perfil gráfico acreditavam ser essa estratégia 

cognitiva algo “natural” no ser humano. Em suas aplicações, as figuras 

podem acompanhar as palavras, no início do processo, e sua repetição 
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garante a memorização. [...] Para o desenvolvimento de atividades, são 

utilizados como procedimentos cartões para fixação, com palavras de um 

lado e gravuras de um outro, exercícios cinestésicos para o ensino do 

movimento de escrita de cada palavra, entre outros. (FRADE, 2007, p. 26) 

 

Outro método deste grupo é o método da sentenciação. Nesse método, como 

afirma Morais (2012), as crianças teriam que memorizar, para identificar e copiar, 

posteriormente, sentenças completas que seriam reconhecidas globalmente e 

compreendidas, para, só depois, tratar isoladamente de suas palavras, sílabas e letras. 

No método global ou dos contos, a criança faz um reconhecimento de um texto, 

memorizado e lido, com o objetivo de nele reconhecer as sentenças, expressões, 

palavras e, por final, as sílabas. Apesar de utilizar o texto como ponto de partida, neste 

método não há preocupação com a qualidade das narrativas, como afirma Morais (2012, 

p.30), pois elas são frequentemente “artificiais, sem qualidade literária, escritas 

especificamente para alfabetizar”. 

Podemos afirmar que, apesar das diferenças, tanto os métodos sintéticos quanto 

os métodos analíticos percebem a escrita como um código de transcrição da língua oral, 

sem propriedades ou princípios conceituais que precisam ser compreendidos. Suas 

discrepâncias referem-se, sobretudo, ao tipo de estratégia perceptiva, auditiva ou visual, 

promovendo a chamada “querela dos métodos” (MORTATTI, 2000), para designar 

disputas em cada momento histórico na busca da melhor estratégia perceptiva em jogo 

no ato da leitura. 

Mortatti (2000)
1
 explica o movimento histórico em torno dos métodos de 

alfabetização como sendo marcado por momentos considerados cruciais, nos quais o 

“moderno”, “novo”, de um lado, e o “antigo” e “tradicional”, de outro, encontravam-se 

                                                 
1 A partir análise de documentos de algumas escolas de São Paulo, a autora explica o movimento histórico 

em torno dos métodos de alfabetização fazendo uma divisão em quatro momentos e suas respectivas 

disputas: 1º. momento (1876 a 1890) entre defensores do então “novo” método da palavração e os dos 

“antigos” métodos sintéticos (alfabético, fônico, silábico); 2º. momento (1890 a meados da década de 

1920) entre defensores do “novo” método analítico e os dos “antigos” métodos sintéticos; 3º. momento 

(meados dos anos de 1920 a final da década de 1970) entre defensores dos “antigos” métodos de 

alfabetização (sintéticos e analíticos); 4º. momento (meados da década de 1980 a 1994), defensores dos 

métodos e cartilhas tradicionais e dos testes de diagnóstico do nível de maturidade das crianças e os 

partidários da “revolução conceitual” de alfabetização. 
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relacionados a tensões e contradições. De acordo com a autora, os três primeiros 

momentos dessa trajetória eram vinculados a uma perspectiva tradicional de ensino, 

considerando as crianças como “tábulas rasas”, que adquiriam os conhecimentos sobre o 

alfabeto apenas através de informações externas.  

Nesse contexto, os testes de prontidão para a alfabetização, como o Teste ABC, 

eram utilizados como critério seletivo para definição do perfil dos alunos para 

organização de classes de forma, supostamente, homogênea. Tais testes eram compostos 

de operações, conceitos, conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis às 

crianças antes de sua entrada na escola, como: coordenação motora fina e grossa, 

memórias visual e auditiva, discriminação visual e auditiva, além de equilíbrio, 

lateralidade e boa fluência verbal. 

De acordo com Corrêa e Santos (1986), Lourenço Filho, autor do Teste ABC, 

ressaltava que: as dificuldades de aprendizagem decorreriam de diferenças individuais 

de nível de maturidade de cada criança; não existiria uma correspondência absoluta 

entre idade e maturidade para a aprendizagem escolar; a ausência dessa maturidade seria 

considerada como fator impeditivo do início da aprendizagem e teria causas intrínsecas 

de saúde e nutrição da criança e/ou causas relacionadas ao próprio ambiente em que 

vive, em se tratando de classe social baixa. 

Morais (2012) diz que “a ideia de prontidão para a alfabetização foi 

dominante” (p.41) e que, tal como o teste do ABC, o Teste Metropolitano de Prontidão 

para Alfabetização surge a partir da pesquisa realizada por Ana Maria Poppovic e 

colaboradores, cujo objetivo se concentrava na caracterização de crianças culturalmente 

marginalizadas com idade entre 4 e 6 anos de idade. O autor enfatiza que, identificados 

como os instrumentos de avaliação mais conhecidos e utilizados no Brasil, apesar de se 

apresentarem em contextos sociais diferentes, os testes de prontidão de Lourenço Filho 

e de Poppovic só se diferenciavam na sua forma de aplicação: o primeiro aplicado 

individualmente e o segundo de maneira coletiva. Somente com o domínio dessas 

habilidades os alunos seriam capazes de discriminar e memorizar as formas, nomes e 

sons das letras que veriam na cartilha ou no quadro e poderiam escrevê-las no caderno 

(MORAIS, 2012). Reportando-se a aos testes de prontidão, Ferreiro (1999, p. 28) 

elucida que: 

Ao considerarmos a literatura psicológica dedicada a estabelecer a lista das 

aptidões ou das habilidades para aprender a ler e escrever, vemos aparecer 

[...] se uma criança está bem lateralizada, se seu equilíbrio emocional é 

adequado, se ela tem uma boa discriminação visual e auditiva, se seu 
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quociente intelectual é normal, se sua articulação é também adequada..., 

então, também é provável que aprenda a ler e a escrever sem dificuldades. 

Em suma: se tudo vai bem, também a aprendizagem da lectoescrita vai bem 

(FERREIRO, 1999, p 28). 

 

Dessa forma, podemos dizer que a avaliação esteve intimamente em 

consonância com as práticas “tradicionais”, e que  os instrumentos de medida utilizados 

eram aplicados no início do processo de alfabetização, mas também no final de cada 

bloco de unidades, sem que houvesse tempo e preocupação com a orientação e 

superação das dificuldades detectadas. Legitimava-se, assim, a competição, comparação 

e seleção dos alunos, que, ao final de cada ano, eram classificados como aptos ou não a 

prosseguir nos estudos. 

É válido ressaltar que pesquisas posteriores foram realizadas com o objetivo de 

verificar a validade dos resultados dos testes de prontidão. Muito especificamente em 

relação aos Testes do ABC, a pesquisa realizada por Corrêa e Santos (1986) com 

crianças já alfabetizadas e submetidas aos referidos testes constatou a ausência de 

características consideradas, pelo teste, fundamentais à aprendizagem da leitura e da 

escrita, e, portanto, impedimento para o início da alfabetização. Uma contradição que 

aponta para a investigação sobre as hipóteses que dão importância a essas características 

psiconeurológicas e motoras e à validade dos resultados dos testes de prontidão como 

requisito seguro para o “sucesso” na alfabetização. 

Neste contexto, os erros não eram discutidos; ao contrário, precisavam ser 

evitados na situação de aprendizagem. Considerava-se apenas o bom desempenho nas 

tarefas e provas, sem dar a devida atenção às singularidades, experiências e 

conhecimentos prévios dos sujeitos envolvidos. Havia um enaltecimento aos 

“procedimentos competitivos e classificatórios com base no certo/errado” e a escola, 

que deveria ser considerada um lugar de aprendizagem, “inverte a ordem hierárquica e 

coloca por ordem de preferência o certo e depois o errado em todas as situações” 

(HOFFMANN, 2008, p.78). 

Como aborda Albuquerque e Morais (2007, p. 131), “era preciso garantir que os 

estudantes dessem as respostas certas, e o erro precisava ser abolido, uma vez que era 

interpretado como indicador de que o aluno não havia aprendido/memorizado; o erro era 

visto como falha, falta, lacuna”. Morais (2012) também diz que: 

Como o aprendiz é visto como uma esponja que absorve informações do 

exterior sem transformá-las, o erro está proibido. É por isso que os métodos 

tradicionais nunca deixam o aluno escrever tal como ele acha que as palavras 

devem ser escritas. Tal como no behaviorismo de Skinner – que também 

adota uma visão empirista / associacionista –, o erro tem que ser banido da 
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situação de ensino-aprendizagem, para que a criança, em sua passividade, 

não “fixe” as formas de escrita não convencionais. (MORAIS, 2012, p 35.) 

 

Luckesi (2011, p. 48) alerta para a visão culposa do erro na prática escolar nessa 

perspectiva, que, segundo ele, conduziu o uso do castigo físico quando permitido pelo 

sistema educacional, e moral, como forma de “correção e direção da aprendizagem”. O 

autor reforça dizendo que: 

A partir do erro na prática escolar, desenvolve-se e reforça-se no 

educando uma compreensão culposa da vida, pois além de ser 

castigado por outros, muitas vezes ele sofre ainda da autopunição. Ao 

ser reiteradamente lembrado da culpa, o educando não apenas sofre os  

castigos impostos de fora, mas também aprende mecanismos de 

autopunição, por supostos erros que atribui a si mesmo. (LUCKESI, 

1999, p. 51). 
 

Essa prática de avaliação excludente pode ser considerada como um dos fatores 

que favoreceram a elevação do fracasso escolar e do índice de repetência na antiga 1ª 

série do Ensino Fundamental, na década de 1970, mesmo com a democratização do 

acesso ao ensino. As crianças que concluíam o referido ano teriam que dominar o 

código escrito ou, caso contrário, seriam reprovadas e submetidas, novamente, às 

mesmas estratégias de ensino utilizadas pelo professor, uma vez que a “culpa” não 

estaria no processo e sim na dificuldade do aluno da classe popular em aprender, 

geralmente justificada por problemas de deficiência ou carência linguística, cognitiva ou 

afetiva. 

Tal justificativa esteve fundamentada na abordagem da privação cultural, 

derivada da ideia de que os pais das crianças oriundas das camadas populares não 

conseguiam dar a base para que estas tivessem sucesso na escola e na sociedade. 

Surgiram, então, os programas de educação compensatória com o propósito de oferecer 

a essas crianças, na escolarização formal e no período imediatamente anterior ao 

ingresso no sistema regular de ensino, experiências que as levassem a compensar as 

suas “deficiências”. A então chamada “educação pré-escolar” se apresentava como a 

solução para diminuir algumas carências, como elucida Kramer (1982), ora entendidas 

como atraso intelectual, ora como distorção emocional provocados pelos ambientes 

familiares privados de estímulos e de organização. 

Dessa forma, a partir dos dados do fracasso escolar, coloca- se em destaque a 

discussão sobre a viabilidade dos métodos de alfabetização e das práticas avaliativas até 

então desenvolvidas. Surgem questionamentos acerca da forma “reduzida” e 

“equivocada” de se pensar sobre a escrita, da validade dos testes de prontidão, dos 
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objetivos e critérios de verificação da aprendizagem, e da relação existente entre 

avaliação e alfabetização e como esses fatores podem facilitar ou dificultar o processo 

de alfabetização, o que discutiremos na próxima subseção.  

2.1.2 Concepções e práticas mais recentes de alfabetização e suas implicações na 

avaliação 

 

A partir dos dados sobre o fracasso escolar, coloca-se em destaque a discussão 

sobre a efetividade dos métodos de alfabetização e das práticas avaliativas até então 

desenvolvidas, demandando a urgência da superação dos problemas educacionais. 

Mortatti (2000) elucida que é na década de 1980 que o fracasso escolar passa a ser 

explicado como produto da organização social do país, fundamentado na desigualdade e 

na ideologia da classe dominante, sendo a escola considerada como responsável pela 

produção dos altos índices de repetência e evasão na 1ª série. 

Mortatti (2006) diz que, a partir desse período, é introduzido no Brasil o 

pensamento construtivista sobre alfabetização, apresentando-se como uma revolução 

conceitual, sob a forte influência da teoria da Psicogênese da Língua Escrita. Desloca-

se, então, o “eixo das discussões dos métodos de ensino para o processo de 

aprendizagem da criança (sujeito cognoscente)” e impulsiona o abandono às teorias e 

práticas de ensino consideradas tradicionais. (MORTATTI, 2006, p. 10). 

Essa teoria, baseada na epistemologia genética de Jean Piaget, surge a partir da 

pesquisa realizada pelas argentinas Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que ampliam o 

olhar sobre as razões pelas quais as crianças não se alfabetizam e revelam que, embora 

elas tenham contato com a escrita no seu cotidiano, o reconhecimento de suas regras e 

convenções não ocorre subitamente pelo acúmulo de informações, muito menos por 

meio de descobertas solitárias. As discussões atuais apontam, predominantemente, para 

a ideia de que, para aprender a ler e a escrever, a criança precisa compreender um 

conjunto de propriedades relativas à notação alfabética de língua portuguesa. Morais 

(2012) sugere que, para tornar- se alfabetizada, é preciso que a criança compreenda que:   

1-Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um 

repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos; 2- As 

letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua 

identidade, embora uma letra assuma formatos variados; 3- A ordem das 

letras no interior da palavra não pode ser mudada; 4- Uma letra pode se 

repetir no interior da palavra em diferentes palavras, ao mesmo tempo em 

que distintas palavras compartilham as mesmas letras; 5- Nem todas as letras 

podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as letras 

podem vir juntas de quaisquer outras; 6- As letras notam ou substituem a 
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pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as 

características físicas ou funcionais dos referentes que substituem; 7- As 

letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que 

pronunciamos; 8- As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem 

mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma 

letra; 9- Além das letras, na escrita usam-se algumas marcas (acentos) que 

podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem; 

10- As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e 

vogais[...]. (MORAIS, 2012, p. 51) 

 

Embora Ferreiro e Teberoky (1999) não tenham tido o objetivo de propor 

metodologias de ensino, os resultados a que chegaram as pesquisadoras são 

considerados de grande importância conceitual no campo da alfabetização. Segundo 

elas, ao entrar em contato com a língua escrita, a criança constrói diferentes hipóteses 

acerca do sistema alfabético, antes mesmo de chegar à compreensão de suas regras e 

convenções socialmente estabelecidas. Tais hipóteses são formuladas para responder a 

duas questões: O que a escrita nota?  Como a escrita alfabética cria notações?  

A busca de respostas para tais perguntas, como nos indica Morais (2012, p. 49), 

dependerá da “etapa ou estágio que o aprendiz se encontra”. Nesse sentido, as escritas 

das crianças demonstram uma busca pela compreensão sobre o Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA) e seguem, como nos confirma Ferreiro (2011), uma linha de evolução 

regular e que podem ser distinguidas por três períodos. 

O primeiro grande período é caracterizado pela distinção entre o modo de 

representação icônico e o não- icônico. Este é o momento em que as crianças ainda não 

distinguem o desenho da escrita, pois, para elas, o registro das palavras está diretamente 

relacionado aos objetos em si. Escrever é o mesmo que desenhar. (FERREIRO, 2011). 

O segundo período corresponde ao momento em que, ao se depararem com 

escritos e perceberem que a escrita tem relação com símbolos e não com os objetos, as 

crianças passam a escrever palavras do jeito que sabem, registrando com garatujas e/ou 

rabiscos, que vão, gradativamente, sendo substituídos pelas letras do alfabeto 

(FERREIRO, 2011). Na tentativa de diferenciar as palavras, as crianças ainda formulam 

duas hipóteses: a da quantidade mínima e da variedade de letras para escrever. 

[...] No primeiro caso [...] as crianças passam a julgar que para uma palavra 

poder ser palavra, passível de ser lida, precisa ter ao menos três (e, menos 

frequente, duas) letras.  No caso da hipótese de variedade, a criança descobre 

que não pode ler sequências nas quais todas as letras são iguais e que, para 

escrever palavras diferentes, não pode produzir notações iguais. Para criar 

variações entre as palavras e no interior de uma palavra, ela virá a “jogar”, 

então, com as possibilidades disponíveis: o número de letras que cada palavra 

vai ter, a ordem em que as letras aparecerão ou o repertório mesmo de letras 

que usará para cada palavra. (MORAIS, 2012, p. 56-57). 
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Podemos afirmar que os dois períodos anteriormente mencionados, de intenso 

trabalho cognitivo, apesar de apresentarem suas singularidades, têm algo em comum. 

Ambos são marcados pelo desconhecimento das crianças de que a escrita nota ou 

registra a pauta sonora das palavras que falamos, ou seja, nas escritas das crianças 

nesses dois períodos, ainda não existe correspondência som-grafia, caracterizando o 

que, no Brasil, é denominada de fase pré- silábica. Estudos realizados por Carraher e 

Rego (1981) indicam que é muito comum, nessa fase, as crianças registrarem seus 

escritos associando-os às características físicas ou funcionais dos objetos. Para as 

autoras, as crianças, ao visualizarem um objeto grande, por exemplo, tendem a registrar 

seu nome com símbolos ou letras em maior quantidade; por outro lado, se o objeto for 

pequeno, seu nome provavelmente será grafado com uma quantidade menor de 

símbolos ou letras. Esse fenômeno  é denominado “realismo nominal” pelas autoras. 

O terceiro período é o momento em que há a fonetização da escrita, o qual se 

inicia pelo chamado estágio silábico. Nele, as crianças começam a perceber que 

escrever não está relacionado às características do objeto e sim à pauta sonora das 

palavras que falamos. Assim, num primeiro momento desse período, a criança concebe 

que, para cada sílaba pronunciada, deve-se colocar uma letra, o que significa, para 

Morais (2012, p. 58), “uma grande revolução no modo como a criança responde às 

questões o que e como” a escrita representa; no meio pedagógico brasileiro, foi 

categorizada como fase silábica quantitativa. 

Em contato com a própria escrita, a criança passa a perceber que não é apenas a 

quantidade de sílabas que precisa ser registrada, buscando, assim, escrever letras que 

tenham valor sonoro convencional, usando predominantemente os fonemas vocálicos, 

que formam a silaba oral em questão. Esse estágio é denominado, muitas vezes, de fase 

silábica qualitativa. 

Ainda neste período de fonetização, há uma fase, considerada de transição, 

categorizada de fase silábica-alfabética, em que a criança “expressa a descoberta de 

uma mudança radical na questão do “como” a escrita alfabética nota”. Esse autor 

acrescenta que: 

A criança que já descobriu o que a escrita alfabética nota (a pauta sonora, ou 

seja, as partes orais das palavras que falamos), em lugar de achar que se 

escreve colocando uma letra para cada sílaba, descobre que é preciso “por 

mais letras”. Para isso, ela necessita refletir, mais detidamente, sobre o 

interior das sílabas orais, de modo a buscar notar os pequenos sons que as 

formam, em lugar de colocar uma única letra para cada sílaba. (MORAIS, 

2012, p.62) 
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Esse conflito de hipóteses, no período de fonetização, encerra-se quando a 

criança chega à fase final do processo de apropriação da escrita alfabética, denominada 

de fase alfabética. Ela percebe que se usa, na maioria dos casos, uma letra para cada 

fonema que pronunciamos, fazendo a relação fonema-grafema, ainda que apresentem 

trocas de letras na notação de alguns sons. Essa fase não pode ser “confundida com o 

domínio da norma ortográfica, sendo esta última uma tarefa de aprendizagem posterior” 

(ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007, p. 134). 

Dessa forma, podemos dizer que a teoria da Psicogênese da escrita buscou 

explicar a origem dos conhecimentos e as formas que as crianças utilizam para 

compreender o sistema de escrita em cada etapa do seu processo de alfabetização, 

apresentado pistas que possibilitam a reflexão “acerca das possibilidades de intervenção 

didática, visando à compreensão daquele sistema”, conforme afirmam Silva e Seal 

(2012, p. 08). 

Ressaltamos que, além de uma nova perspectiva de alfabetização que ultrapassa 

o sentido do código escrito, na década de 1990, a ideia de alfabetização se amplia com a 

divulgação do conceito de “letramento”. Embora ainda, nos dias atuais, não se tenha 

uma definição precisa ou única para esse termo, a perspectiva que ele representa aporta 

uma grande alteração paradigmática em nosso país, como nos aponta Frade (2007). O 

conceito de “letramento”, de maneira geral, indica que o sujeito, mesmo que ainda não 

tenha se apropriado da escrita alfabética, envolve-se com práticas de leitura e escrita e 

desenvolve conhecimentos sobre os textos que estão em circulação na sociedade. Soares 

(2011) afirma que não existe sujeito “iletrado” e que, apesar de ser preciso diferenciar o 

processo de aquisição da língua do processo de desenvolvimento da língua, estes devem 

ser totalmente interligados. 

Soares (2011, p.105) afirma que, embora a perspectiva construtivista trazida pela 

Psicogênese da Língua Escrita tenha exercido uma nítida influência na prática 

pedagógica de alfabetização, o mesmo não se pode dizer da “prática pedagógica do 

desenvolvimento das habilidades de uso da língua escrita e de produção de textos pela 

criança”. Sobre o tratamento da língua não limitada à aquisição do SEA, como também 

dos usos e funções sociais, Frade colabora dizendo que: 

[...] não basta apenas ensinar a decifrar o sistema de escrita estabelecendo 

relações entre sons e letras. Também não é suficiente que os alunos leiam 

textos completos pertencentes a uma esfera escolar ou literária: é necessário 

que façam uso da escrita em situações sociais e que se beneficiem da cultura 
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escrita como um todo, apropriando-se de novos usos que surgirem. (FRADE, 

2007, p. 32). 

 

Essa discussão vem fomentar os questionamentos acerca dos textos utilizados 

nos antigos livros ou cartilhas destinados à alfabetização sob a perspectiva tradicional 

de ensino. Como apontam Albuquerque e Morais (2005, p. 150-151), a linguagem 

reduzida, fragmentada e artificial dos textos cartilhados (ou pseudotextos ou textos 

forjados), presentes tanto em cartilhas silábicas como nas que se baseiam no método 

fônico, correspondem “a um gênero que foi criado pela escola para alfabetizar os alunos 

através de uma prática descontextualizada”, caracterizado por “um amontoado de frases, 

que, juntas, não correspondem a um texto, uma vez que não possuem uma unidade de 

sentido”. 

Tais “textos” são produzidos única e exclusivamente para garantir a presença de 

palavras que façam parte das unidades silábicas ou fônicas já estudadas, como, por 

exemplo, as clássicas frases “O boi bebe e baba” ou “Ivo viu a uva”. Dessa maneira, a 

discussão sobre o letramento evidencia a necessidade de utilização de práticas de leitura 

e produção de textos, bem como de materiais didáticos cujos textos se aproximem do 

cotidiano das crianças, mesmo durante o processo de aquisição do SEA. Em outras 

palavras, faz-se necessária a inserção de situações reais de uso da língua escrita durante 

a alfabetização, para que o professor possa letrar e alfabetizar, simultaneamente, como 

indicam Morais e Albuquerque (2004). 

 A partir da nova perspectiva de alfabetização que se coloca no cenário 

brasileiro, a avaliação assume outra função, que se opõe ao modelo de avaliação 

seletiva, uniformizadora e excludente, na qual o que “interessa são determinados 

resultados em conformidade com certos níveis predeterminados” (ZABALA, 1998, 

p.199). Dizendo de outro modo, passa-se a conceber uma avaliação “desvinculada da 

concepção de verificação de respostas certas/erradas, encaminhando-se num sentido 

investigativo e reflexivo do professor sobre as manifestações dos alunos” 

(HOFFMANN, 2003, p. 57). Assim, avalia-se não apenas os resultados finais, mas as 

conquistas que os alunos apresentam ao longo da alfabetização; e os “erros” ou as 

escritas não convencionais são vistos como indicadores da construção de conhecimento 

das crianças sobre a escrita, tornando-se ponto de partida na aprendizagem.  

Ao tratar dos erros como “erros construtivos”, Ferreiro (1999, p. 25) diz que: 

Quando alguém se engana sempre da mesma maneira, quer dizer, quando 

estamos frente a um erro sistemático, chamamos a isso simplesmente de 

“erro”, o que nada mais é do que encobrir com uma palavra o vazio de nossa 
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ignorância. [...] a criança busca na língua uma regularidade e uma coerência 

que faria dela um sistema mais lógico do que na verdade é. [...] o que 

poderíamos chamar de erros construtivos, respostas que se separam das 

respostas corretas, mas que, longe de impedir alcançar estas ultimas, 

pareciam permitir os acertos posteriores. 

 

Sob essa nova visão, o erro, antes encarado como o “vilão” que precisava ser 

banido do processo de aprendizagem, é, agora, considerado como representação de um 

“conhecimento produzido pelo educando, num dado momento de sua experiência de 

vida, um conhecimento em processo de superação” (HOFFMANN, 2003, p. 56).  

A avaliação deixa, portanto, de ser considerada “estática, de apenas análise de 

resultados, porque se torna um processo”, por apresentar “referências para definir uma 

proposta hipotética de intervenção e a organização de uma série de atividades de 

aprendizagem” (ZABALA, 1998, p. 199). Assumem-se, assim, diferentes objetivos, 

articulando o diagnóstico dos conhecimentos dos alunos ao planejamento e realização 

do ensino, como esclarecem Albuquerque e Morais (2007). Em resumo, podemos dizer 

que, numa nova perspectiva, “avalia-se o aluno para mapear seus percursos de 

aprendizagem, bem como as práticas pedagógicas, com o objetivo de analisar as 

estratégias de ensino adotadas de modo a relacioná-las às possibilidades dos 

educandos”.  (ALBUQUERQUE, 2012, p. 26). 

No caso especifico da apropriação do SEA, o diagnóstico dos conhecimentos 

conceituais, assim como dos convencionais, das crianças é considerado elemento 

imprescindível em todo o processo. Diferentemente dos testes de prontidão, que davam 

ênfase à aprendizagem relacionada ao desenvolvimento de habilidades perceptivo-

motoras, os instrumentos avaliativos de diagnóstico assumem um caráter investigatório, 

tentando entender as razões para as respostas apresentadas pelas crianças ou os “erros” 

cometidos por elas ao tentar representar o funcionamento do sistema de escrita. No caso 

do diagnóstico das hipóteses de escrita, o professor precisa, então, “ao interpretar as 

diferentes notações produzidas por cada criança, considerar o que predomina nas várias 

palavras escritas, para poder decidir em que etapa ela se encontra” (MORAIS, 2012, p. 

168). 

A estratégia realizada nas pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1999) para a 

verificação das hipóteses das crianças sobre a escrita, ainda hoje, é bastante utilizada 

nas avaliações iniciais das escolas. As autoras utilizaram o ditado com palavras de um 

mesmo campo semântico, com quantitativo e estruturas silábicas diferentes e uma 
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oração; e, a partir dos dados resultantes, categorizaram as escritas nas fases ou estágios, 

apresentados no início desta subseção.  

Esse movimento de busca pelas hipóteses que as crianças fazem sobre o SEA 

esteve presente em muitos momentos de formação de professores que tinham como 

propósito alfabetizar sob uma perspectiva construtivista. Discussões recentes, 

entretanto, ampliam o olhar sobre a categorização da escrita das crianças, após essa 

avaliação, uma vez que, em algumas situações, as crianças não apresentam estabilidade 

ao notar as palavras, tornando-se inviável indicá-las como pertencentes a um estágio ou 

fase fixa. Morais (2012, p. 168) alerta para o fato de que é importante que o professor 

entenda como o aluno está percebendo o que a escrita representa e como faz essa 

representação, mais do que categorizá-los em estágios fixos e lineares ou “lhes atribuir 

um rótulo de um único nível”. Desse modo, torna-se importante que, ao longo do 

processo de alfabetização, o professor possa registrar o progresso das crianças sobre o 

funcionamento da notação alfabética. 

Por certo, se analisarmos a avaliação de um modo geral sob essa nova 

perspectiva, podemos afirmar que esta assume um caráter diagnóstico, principalmente 

no início de um processo de aprendizagem, tendo como função a obtenção de 

informações sobre os conhecimentos e características de aprendizagem dos alunos com 

vistas à organização das práticas de ensino. Isto quer dizer que o ponto de partida do 

processo de ensino passa a ser “a singularidade de cada aluno”, uma vez que cada um 

deles chega com “uma bagagem determinada e diferente em relação às experiências 

vividas, conforme o ambiente sócio-cultural e familiar em que vive, e condicionado por 

suas características pessoais” (ZABALA, 1998, p. 199). A esse respeito, Silva (2012) 

aponta que os alunos, mesmo aqueles agrupados numa mesma sala de aula e com a 

mesma idade ou idades próximas, não aprendem do mesmo jeito, nem as mesmas 

coisas, nem no mesmo momento, pois são indivíduos diferentes, que vivenciam 

experiências distintas, dentro e fora da escola. Hoffmann (2008) corrobora com isso 

dizendo que: 

O aluno constrói o seu conhecimento na interação com o meio que vive. 

Portanto, depende das condições desse meio, da vivência de objetos e 

situações, para ultrapassar determinados estágios de desenvolvimento e ser 

capaz de estabelecer relações cada vez mais complexas e abstratas. 

(HOFFMANN, 2008, p. 43). 

 

Além de diagnóstica, a avaliação passa a assumir também um caráter contínuo 

ou formativo, por apresentar a finalidade de favorecer o desenvolvimento do sujeito que 
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aprende de maneira integral. Então, a partir do diagnóstico dos conhecimentos iniciais 

dos alunos, acompanha-se, ao longo do período, o que está sendo aprendido e/ou as 

dificuldades apresentadas durante o processo de aprendizagem, para que, a partir dessas 

informações, possam ser tomadas decisões visando à melhoria dos resultados 

constatados. A avaliação formativa se apresenta como “um instrumento educativo que 

informa e faz uma valoração do processo de aprendizagem seguido pelo aluno, com o 

objetivo de lhe oportunizar, em todo momento, as propostas educacionais mais 

adequadas” (ZABALA, 1998, p. 200). 

Para Hoffmann (2009), o sistema de avaliação classificatória é muito vago, não 

consegue apontar falhas no processo de aprendizagem dos alunos e das práticas de 

ensino, uma vez que está focado apenas nos acertos e pouco interessado nos erros. A 

autora indica que a avaliação necessita ser mediadora, em que os professores, através da 

observação dos conhecimentos construídos sobre determinados objetos de 

conhecimento, em nosso caso a leitura e a escrita, “poderão estabelecer o diálogo com 

os educandos, no sentido de debruçar-se em que momento se encontram, qual a 

dimensão do seu entendimento” (HOFFMANN, 2008, p. 59). Segundo Macedo (1993, 

p. 30 apud HOFFMANN, 2008, p. 59): 

Antes se tratava de saber bem (o professor), para transmitir ou avaliar certo. 

Agora se trata de saber bem para discutir com a criança, para localizar na 

história da ciência o ponto correspondente ao seu pensamento, para fazer 

perguntas “inteligentes”, para formular hipóteses, para sistematizar quando 

necessário.  

 

Dessa forma, como nos indicam Albuquerque e Morais (2007), muitas são as 

medidas que historicamente têm sido buscadas na tentativa de eliminar os efeitos 

excludentes das práticas de alfabetização tradicionais, dentre elas a organização do 

processo de alfabetização em ciclos e a ampliação do ensino fundamental, além das 

avaliações externas, como apresentaremos na próxima subseção.  

2.1.3 A avaliação da alfabetização e as alternativas de continuidade das 

aprendizagens nas escolas públicas 

 

Como abordado antes, a alfabetização, até a década de 1980, pautava-se na  ideia 

da escrita como um código de transcrição da linguagem oral e na crença de que para 

aprender a ler e a escrever, as crianças precisavam apenas ter habilidades perceptivas e 

motoras e receber informações sobre o código (as letras e o seu valor sonoro). O 

processo de alfabetização ocorria por meio da aquisição de técnicas de leitura e de 
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escrita pelas quais, durante um ano letivo, na única série destinada à alfabetização, os 

alunos deveriam demonstrar a capacidade de codificar (transcrição gráfica da linguagem 

oral) e decodificar (transformação do escrito em som). 

No sistema escolar, havia, já no início do processo de alfabetização, a seleção 

dos alunos aptos, ou não, a serem alfabetizados, e, ao final, a verificação dos alunos que 

dominaram a leitura e a escrita para possível aprovação ou reprovação. Ou seja, a 

alfabetização era pensada como um processo que necessitava de habilidades cognitivas 

específicas para iniciar e que, após a transmissão dos códigos durante o ano, se os 

alunos fossem considerados inaptos deveriam repetir essa série, até desenvolverem tais 

habilidades.  

Como forma de combater o fracasso escolar e de eliminar o “gargalo” de 

reprovação na 1ª série do ensino fundamental, surge a necessidade de se organizar o 

sistema escolar a partir das propostas trazidas pelo Ciclo Básico de alfabetização, que 

apresenta a ampliação do período de alfabetização para dois anos (1ª e 2ª séries). 

Barretto e Mitrulis (2004 apud CRUZ, 2012, p. 38) indicam que os primeiros Ciclos 

Básicos de Alfabetização surgem em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, numa 

tentativa de reorganizar a escola pública e evitar o estrangulamento que havia na 

passagem da antiga 1ª série e assegurar a flexibilidade curricular. Dessa forma, as 

crianças que não atingissem os objetivos estabelecidos para esta série, ao invés de serem 

obrigadas a repetir o ano, “voltar à estaca zero”, continuariam no ano seguinte a partir 

das aprendizagens já construídas até então.  

Vale ressaltar que, nesse contexto, a perspectiva de alfabetização tradicional é 

fortemente contestada e os estudos relacionados à teoria da Psicogênese da Língua 

Escrita são divulgados de forma bastante enfática nos cursos de formação de 

professores. Assim, as discussões giravam em torno da necessidade de se criar um 

ambiente alfabetizador, no referido ciclo, que possibilitasse a apropriação do SEA 

através do contato com diversos textos de circulação na sociedade.  

Esse foi um momento de bastante turbulência nos encontros de professores de 

alfabetização, uma vez que muitos deles associavam a progressão no 1º ano, defendida 

no ciclo de alfabetização, à ideia de aprovação automática, julgada como a grande vilã 

dos altos índices, apresentados anos depois nos resultados de avaliações em larga escala 

implantados no sistema de ensino, de alunos que concluíam o ensino fundamental sem 

saber ler e escrever com proficiência. 
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Segundo Albuquerque e Cruz (2012b, p. 08), a aprovação automática “é 

caracterizada, geralmente, pela ausência da avaliação, estimulando que a criança avance 

de um ano ao outro sem se preocupar com o monitoramento”. O conceito da progressão 

continuada, proposta nos ciclos de alfabetização, não suprime a avaliação, uma vez que 

se assenta no princípio do respeito ao desenvolvimento das crianças e no compromisso 

com as aprendizagens ao longo do ano escolar e do ciclo, de modo a garantir que os 

alunos progridam em três dimensões, como nos indicam Albuquerque e Cruz (2012a):  

[...] progressão escolar, relacionada ao direito que a criança tem de avançar 

na escolaridade; progressão do ensino, que requer a organização e 

elaboração de direitos de aprendizagem em todas as áreas de conhecimento e 

anos escolares de cada ciclo; e progressão das aprendizagens, que está 

diretamente ligada à qualidade crescente das aprendizagens construídas ao 

longo do ano e entre os anos do ciclo de alfabetização pelas crianças. 

(ALBUQUERQUE; CRUZ, 2012a, p. 09). 

 

As inquietudes dos professores com relação à progressão, ou não, dos alunos no 

início do processo de alfabetização puderam ser percebidas na pesquisa realizada por 

Oliveira (2004), que tinha como objetivo analisar como estava ocorrendo o ensino e a 

avaliação do aprendizado do sistema de notação alfabética na rede municipal de ensino 

do Recife. A pesquisadora evidenciou que duas das professoras pesquisadas, apesar de 

não representarem a maioria, demonstravam preocupação com a não-retenção no 

sistema de ciclo na alfabetização, já que, segundo elas, tal procedimento poderia 

“ocasionar a não garantia das competências, a não aprendizagem e, com isso, o aluno 

passaria automaticamente, sem garantir o mínimo para o ano-ciclo, assim como para o 

ciclo” (OLIVEIRA, 2004, p. 201). O que, em nossa visão, pode estar relacionad a um 

equívoco de interpretação ou a uma forma inadequada de implantação e/ou 

desenvolvimento dos ciclos de alfabetização nas redes de ensino. 

Apesar de todos esses questionamentos, o conceito do ciclo de alfabetização foi 

se constituindo como uma política pública em todo o país, baseado nos princípios de 

construção e de aprofundamento dos conhecimentos das crianças durante todo o 

processo de alfabetização, independente da forma de organização do sistema de ensino 

(se em ciclo ou em série). Esse conceito vem contrariar o conceito de “uniformidade”, 

que justificou as práticas anteriores que reconhecia ou validava apenas os que servem, 

os considerados bons alunos, aqueles que se adaptavam a um ensino igual para todos 

(ZABALA, 1998). O autor enfatiza, ainda, que esse novo pensamento impulsiona, 

também, a ideia de que não existe turma homogênea, uma vez que as experiências e os 
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percursos das crianças, dentro ou fora da escola, são distintos e precisam ser 

respeitados.  

Dessa forma, a partir do Projeto de Lei do PNE 2011/2020, a proposta de ciclo 

de alfabetização é reforçada com a implantação progressiva, nos estados brasileiros, da 

ampliação do ensino fundamental. A ampliação do Ensino Fundamental, de oito para 

nove anos, antecipa o acesso das crianças com 6 anos
2
 ao ensino obrigatório nas 

instituições escolares e  tem como objetivos: melhorar as condições de equidade e de 

qualidade da educação básica; oferecer maiores oportunidades de aprendizagem durante 

o período da escolarização; possibilitar a progressão das crianças a um maior nível de 

escolaridade e maior tempo para as aprendizagens da alfabetização e do letramento. O 

documento que orienta essa ampliação (BRASIL, 2007) indica que não se trata de uma 

“preparação” das crianças para os anos seguintes, nem “complementação” de lacunas da 

educação infantil, mas da garantia de oportunidades de aprendizagem consideradas 

necessárias e obrigatórias para essa faixa etária. A isso, Leal et al. (2007, p.101) 

acrescentam que: 

Ao iniciarem o ensino fundamental um ano antes, aqueles estudantes passam 

a ter mais oportunidades para cedo começarem a se apropriar de uma série de 

conhecimentos, entre os quais tem um lugar especial o domínio da escrita 

alfabética e das práticas letradas de ler-compreender e produzir textos.  

 

 

Com essa ampliação, as redes de ensino são levadas a organizar também o 

processo de alfabetização. Entende-se, então, que a alfabetização dar-se-á nos três 

primeiros anos iniciais do Ensino Fundamental. Alguns desafios apresentam-se com 

essa organização, conforme apontam Mainardes e Stremel (2012), entre eles a alteração 

significativa nos processos de avaliação e desenvolvimento curricular que eram 

empregados pelos professores no regime seriado. Segundo eles, “os professores 

precisarão, por exemplo, trabalhar com os princípios da avaliação formativa e da 

pedagogia diferenciada para atender a heterogeneidade das classes” (MAINARDES & 

STREMEL, 2012, p. 09). Dessa maneira, o professor necessita avaliar, não mais para 

medir e classificar as crianças, mas para conhecer ou mapear os conhecimentos, de 

                                                 
2
 Já nas orientações oficiais para Ampliação do Ensino Fundamental, algumas questões são levantadas em 

relação ao acesso das crianças com 6 anos no ensino obrigatório, como: Quem são essas crianças? Que 

momentos da vida estão vivendo? Quais seus direitos, interesses e necessidades? Por que elas podem ou 

devem integrar o Ensino Fundamental? Qual deve ser seu ambiente de desenvolvimento e de 

aprendizado?  
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maneira diagnóstica e formativa. Ao constatar tais conhecimentos, como também 

avanços e dificuldades apresentados, o docente deverá ir mais além, tomando decisões 

em relação ao seu trabalho que possam garantir o desenvolvimento de ações em sala de 

aula que favoreçam a evolução das aprendizagens.  

Sob essa perspectiva, as escolas públicas passam a assumir o compromisso de 

alfabetizar as crianças durante os três anos de alfabetização, embora não fiquem bem 

delimitadas as metas de aprendizagem para cada um desses anos. Morais et al. (2009), 

indicam que a falta de clareza sobre o currículo nos anos iniciais do ensino fundamental 

tem como resposta a implementação de uma avaliação sobre a alfabetização, 

denominada de Provinha Brasil. Essa avaliação passou a se constituir como um 

mecanismo de acompanhamento das práticas de alfabetização nas redes públicas, tendo 

como objetivo principal realizar o diagnóstico dos níveis de alfabetização dos alunos 

após um ano de estudos no ensino fundamental, de maneira que as informações 

resultantes possam apoiar a prática pedagógica do professor em sala de aula (BRASIL, 

2011).  

Elaborada pelo Inep, a Provinha Brasil é distribuída para todas as secretarias de 

educação municipais, estaduais e do Distrito Federal. Assim, todos os anos, os alunos da 

rede pública de ensino matriculados no 2º ano do ensino fundamental têm oportunidade 

de participar do ciclo de avaliação da Provinha Brasil (BRASIL, 2011). Vale salientar 

que a adesão a essa avaliação é opcional, que a aplicação fica a critério de cada 

secretaria de educação das unidades federadas e que, conforme nos indicam Morais et 

al. (2009),  nem sempre é julgada como positiva de modo uniforme pela comunidade da 

área da educação.  

Com a Portaria Nº 867, em 2012, e a adesão dos municípios em 2013, é  

instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC3, com a 

proposta de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, conforme uma das metas previstas 

pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Em relação aos 

conhecimentos de língua portuguesa que compõem o ciclo de alfabetização, nomeados 

pelo PNAIC como “direitos de aprendizagem”, criou-se a seguinte expectativa:   

                                                 
3
 É formado por um conjunto integrado de programas, materiais e referências curriculares e pedagógicas 

que são disponibilizados pelo MEC e que contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como 

eixo principal a formação continuada dos professores alfabetizadores. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/legislacao/2013/portaria_n867_4julho2012_provinha_brasil.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/documentos/2009/plano_de_metas_compromisso_todos_pela_educacao_decreto.pdf
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Ao término do primeiro ano do ciclo de alfabetização, esperamos que a 

maioria dos alunos tenha construído uma hipótese alfabética de escrita, 

compreendendo que as letras ou grupos de letras representam (notam) 

unidades sonoras mínimas (os fonemas). É preciso, portanto, no segundo ano 

dar especial atenção aos aprendizes cujas escritas ainda não são alfabéticas 

[...] espera-se que, no final do segundo ano, os alunos consigam ler pequenos 

textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, etc.) com 

autonomia, atendendo a diferentes finalidades. Como não se espera que essas 

habilidades já estejam plenamente desenvolvidas ao término daquele ano, 

elas deverão ser aprofundadas e/ou consolidadas no último ano do ciclo. 

(SILVA, 2012, p. 6-7). 

 

A partir da instituição do Pacto, com a pretensão de apoiar os sistemas públicos 

de ensino na alfabetização e no letramento dos estudantes no ciclo de alfabetização, o 

Ministério de Educação implanta a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

aplicada pelo Inep nas turmas de 3° ano do ensino fundamental. De acordo com o 

documento oficial, essa avaliação:  

[...] produzirá indicadores que contribuam para o processo de alfabetização 

nas escolas públicas brasileiras. Para tanto, assume-se uma avaliação para 

além da aplicação do teste de desempenho ao estudante, propondo-se, 

também, uma análise das condições de escolaridade que esse aluno teve, ou 

não, para desenvolver esses saberes. A estrutura dessa avaliação envolve o 

uso de instrumentos variados, cujos objetivos são: aferir o nível de 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em 

Matemática das crianças regularmente matriculadas no 3º ano do ensino 

fundamental e as condições das instituições de ensino às quais estão 

vinculadas. (BRASIL, 2013). 

 

Assim, podemos considerar que as medidas até então tomadas com o intuito de 

eliminar os efeitos da exclusão no processo de alfabetização deixam evidente a 

necessidade de um currículo que impulsione o planejamento de ações voltadas para a 

progressão das aprendizagens. Apesar disso, algumas incertezas sobre “como 

alfabetizar” ainda são bastante presentes em nosso país, demandando um investimento 

mais preciso nas formações continuadas de professores, de modo que eles possam 

avaliar os conhecimentos de seus alunos, durante o processo, e construir práticas de 

ensino “que atendam à inevitável diversidade dos que aprendem” (MORAIS et al. 2009, 

p.318). 

 

2.2 AS PRÁTICAS DOCENTES DE AVALIAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS 

 

Nesta seção, buscaremos compreender como se desenvolvem as práticas 

avaliativas dos professores durante o processo de alfabetização de seus alunos. Para 
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isso, faremos primeiramente, uma análise sobre a organização da prática docente nesse 

cotidiano. Em seguida, apresentaremos algumas pesquisas, realizadas nos últimos anos, 

que tratam da avaliação na alfabetização.  

 

2.2.1 A organização das práticas docentes no cotidiano da alfabetização  

 

A organização da prática docente se reflete na organização do cotidiano da sala 

de aula, bem como no processo de ensino-aprendizagem a ela inerente. Assim 

considerando, podemos afirmar que o professor, seja ele alfabetizador ou não, constrói 

sua prática docente a partir das discussões da academia e das interpretações que faz a 

respeito. Conforme aponta Chartier (2000a), o professor, ao longo de sua trajetória de 

vida e profissional, constrói saberes
4
 que vão se materializando em práticas, que se 

estruturam/desestruturam/reestruturam no contato com outros saberes e com seus 

próprios ambiente e objeto de trabalho.  

Para a autora, ao se defrontarem com os textos acadêmicos ou prescrições, os 

professores, a partir de sua experiência profissional, passam a privilegiar as informações 

diretamente utilizáveis - o “como fazer” mais do que o “por que fazer”- e o trabalho 

pedagógico passa a ser alimentado pela troca de “receitas” construídas nos encontros e 

acasos e validados através da interação com outros professores. Ou seja, à medida que 

os professores aumentam sua experiência no trabalho, adquirem o que a autora 

supracitada denomina de “saberes da ação”, permitindo que eles tomem decisões sobre 

como usar o tempo, organizar a sala para as atividades com as crianças e avaliar o 

desempenho dos alunos. (CHARTIER, 2007). 

Para Chartier (2000b), o trabalho docente, nomeado por ela como “oficio 

docente”, efetiva-se no campo da classe, com as exigências explícitas 

(institucionalizadas) e implícitas (condições contextuais), e no tempo, que autoriza 

práticas múltiplas, às vezes contraditórias. Para a autora, os professores que estão na 

prática acabarão sempre, com o decorrer do tempo, por selecionar as formas de ensinar 

mais eficazes e cômodas. 

                                                 
4
 Para tratarmos dos saberes adquiridos pelos professores ao longo de sua trajetória de formação e 

trabalho, tomaremos como apoio a perspectiva de saberes docentes apresentada por Maurice Tardif 

(2010). O autor afirma que estes saberes estão baseados em fios condutores ligados ao trabalho do 

professor, à sua identidade pessoal, à sua história e tempo profissional, à sua experiência de vida e às suas 

relações com os alunos em sala de aula e com os demais atores escolares.  
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A autora explica que se trata de uma diferença de ponto de vista e não de 

natureza entre o que é prescrito e o que o professor faz. Para ela, os discursos dos 

documentos prescritivos (programas, circulares, textos oficiais, etc.) geralmente partem 

da suposição de que todos os interlocutores são profissionais informados ou experts do 

sistema escolar ou de um grande público pertencente a uma sociedade fortemente 

escolarizada, dotados de um saber empírico sobre a escola tal como ela é. Sendo assim, 

tais discursos só tomam sentido se relacionados a uma realidade escolar supostamente 

conhecida, mas não descrita.  

Chartier (2000b), alerta ainda que diante das marcas de modelação das práticas 

escolares, explícitas ou implícitas nas prescrições, surgem algumas subversões 

cotidianas nas ações dos professores, que ela denomina como fazeres ordinários, com o 

intuito de operar inventivamente nas diversas situações que lhes são “impostas”; 

invenções ou “artimanhas” frequentemente ignoradas e dificilmente controladas pelos 

atores externos da escola. 

Dentro do universo de “criação do fazer”, podemos nos reportar à teoria da 

fabricação do cotidiano ou invenção do cotidiano (CERTEAU, 1994), que analisa as 

operações dos usuários supostamente entregues à passividade e à disciplina, diante de 

sua prática cotidiana como consumidores. Esse autor contribui com o assunto afirmando 

que os usuários do consumo, ao se apropriarem dos produtos impostos pela sociedade, 

utilizam-se de táticas fabricadas por eles mesmos, com o intuito de apresentar uma 

atitude aparentemente passiva e disciplinada desse consumo. Em outras palavras, 

utilizam-se de maneiras “sorrateiras” na “arte de fazer” o consumo, com o objetivo de 

criar mecanismos de resistência às imposições, mas sem interesse de romper com as 

forças de dominação. 

Segundo Certeau (1994), os consumidores traçam trajetórias diferentes no 

espaço pré-fabricado, esboçando astúcias diante de interesses e desejos diferentes. O 

autor elucida que tais trajetórias são quase totalmente desconhecidas pelas estatísticas, 

que só captam o material utilizado pelas práticas de consumo e não conseguem perceber 

o movimento, as atividades do “fazer com” ou as maneiras de utilizar o produto de 

consumo. 

O autor enfatiza a necessidade de se fazer uma distinção entre as táticas e as 

estratégias. Para ele, as estratégias produzem, mapeiam e impõem as regras de forma 

inflexível, ou seja, é a ação planejada por aqueles que têm o “poder”, com o intuito de 

serem perpetuadas através da produção e homogeneização de seu público e da 



39 

 

imposição de ordens.  As táticas, no entanto, utilizam, manipulam e alteram essas 

regras. Dizendo de outro modo, são maneiras de fazer na ausência do poder, num 

movimento dentro do campo de visão do “inimigo”. Como Certeau (1994) indica, é a 

“arte dos fracos” que se finge diante da força.  

Na teoria da fabricação do cotidiano, a distinção entre estratégias e táticas, 

(CERTEAU, 1994) apresenta-nos a ideia de que o homem inventa mecanismos para 

aplicar as regras que normatizam suas condutas, com golpes inesperados que deslocam 

ou anulam os efeitos esperados pelos que têm o propósito de homogeneização. Essa 

ideia nos remete à discussão sobre a relação dos professores com as “prescrições do 

trabalho docente”, apresentadas anteriormente por Chartier (2000b). 

Chartier e Hebrárd (1987) afirmam que a teoria da invenção do cotidiano, antes 

mencionada, opõe as lógicas do saber com as lógicas dos fatos; a arte das táticas com os 

ordenamentos estratégicos; as astúcias da ação com os enquadramentos operatórios. 

Chartier (2002) considera que a escola pública impõe programas, mas afirma que nela 

não há um método oficial de ensino e que os professores, a partir de mecanismos 

táticos, criam dispositivos pedagógicos ou ações do “como fazer” em suas próprias salas 

de aula. O termo dispositivo, frequentemente utilizado na pedagogia como um conjunto 

de meios organizados, definidos e estáveis para responder a um problema recorrente, 

evidencia as “invenções” praticadas e produzidas de maneira anônima pelas práticas. 

Considerando as formas que os professores escolhem para ensinar e regular sua 

prática em sala de aula, Roland Goigoux (2005; 2007) apresenta os conceitos de 

esquemas profissionais e de gêneros profissionais. Para o autor, o esquema profissional 

constitui uma forma de o professor organizar-se de modo estável, em sua atividade de 

ensino; e o gênero profissional trata-se do que ele chama do “filtro” das ações do 

professor, isto é, do mecanismo de triagem, operacionalização e reorganização dos 

elementos prescritos do seu trabalho.  

O conceito de esquema profissional dos professores, segundo Goigoux (2007), 

está diretamente ligado às aprendizagens profissionais, uma vez que, ao vivenciar 

determinadas situações no seu cotidiano escolar, o professor evoca seus esquemas 

antigos para solucioná-las. O esquema profissional revela as principais regularidades, 

rotinas e inventividade dos professores diante das situações singulares, adaptando-se de 

acordo com as situações do dia-a-dia e evoluindo ao longo do desenvolvimento 

profissional.   
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O gênero profissional, para Goigoux (2007), é então um recurso para a ação 

individual, um estoque de condutas, palavras, instrumentos de ações, histórica e 

socialmente situadas, que constituem um repertório de esquemas, partilhados por uma 

memória coletiva disponível a cada um, marcando seu pertencimento a um grupo que 

partilha desse repertório. O conceito de gênero profissional, para o autor, abre novas 

perspectivas para a análise do trabalho docente sobre “o que deve fazer” e “o que não 

deve fazer”, não descartando, no entanto, o estilo pessoal de cada professor, que 

encontrará um equilíbrio das suas convicções pessoais construídas na experiência e das 

prescrições oriundas de seus formadores e dos órgãos oficiais e das convenções 

genéricas.  

A partir dos conceitos de esquemas e gêneros profissionais, a atividade docente 

está baseada na interpretação que os professores fazem sobre as prescrições que lhes são 

endereçadas e no redimensionamento de suas tarefas, de acordo como os objetivos 

didáticos e pedagógicos definidos previamente, com os objetivos subjetivos deles 

mesmos e com os recursos do seu meio de trabalho.  

Assim, apoiados em Tardif (2010) e nas contribuições conceituais apresentadas, 

afirmamos que a prática docente não deve ser associada ou reduzida à utilização de 

instrumentos ou técnicas a serem empregadas, mas ligada “a uma prática social global e 

complexa, interativa e simbólica ao mesmo tempo” (p. 148); que o professor é um 

profissional que é sujeito de seu próprio trabalho e é ele quem modela, dá corpo e 

sentido à sua prática, a partir do contato com os alunos, negociando, adaptando e muitas 

vezes improvisando; que não se pode separar a prática docente do “ambiente de trabalho 

do professor, de seu objeto, de seus objetivos profissionais, de seus resultados, de seus 

saberes e de suas técnicas, nem de sua personalidade e experiência” (p.149); que os 

dilemas que marcam constantemente o trabalho realizado pelos professores não podem 

ser separados de sua prática; e que o profissional do ensino habita e constrói o “seu 

próprio espaço pedagógico de trabalho de acordo com limitações complexas que só ele 

pode assumir e resolver de maneira cotidiana, apoiado necessariamente em uma visão 

de mundo, de homem e de sociedade” (p. 149).  

Desse modo, consideramos que o professor não pode ser tratado como um 

profissional com a função de ser apenas transmissor de teorias, tal como estas lhes 

foram ensinadas. Esse profissional, durante a trajetória de sua carreira, escolhe teorias e 

reflete sobre elas, fazendo relação com suas ações e tomando decisões que se 

materializam em propostas didáticas que serão utilizadas no seu dia-a-dia.   Ou seja, 
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“cada professor, com base no seu conhecimento construído ao longo da sua trajetória, 

poderá criar diferentes caminhos que poderão fazer parte da sua pratica pedagógica”  

(FERREIRA, 2005, p.75).  

Consideramos, portanto, que o professor alfabetizador é um profissional cujos 

saberes assumem natureza específica, dada a singularidade e a complexidade do ato de 

ensinar a ler a escrever. A alfabetização é, como nos indica Soares (2005), uma etapa 

desafiadora do ensino e também ameaçadora, no que diz respeito à avaliação do 

trabalho do professor, que é indagado quanto aos resultados de sua ação educativa, se 

alfabetizou ou não alfabetizou. A formação especifica do alfabetizador exige dele uma 

preparação que o leve a compreender todas as facetas e todos os condicionantes do 

processo de alfabetização (SOARES, 2011). 

Desse modo, conforme vimos anteriormente, a organização do trabalho do 

professor alfabetizador precisou sofrer algumas mudanças, a partir da forte influência 

das teorias construtivistas, mais fortemente da teoria da Psicogênese da Língua Escrita. 

O discurso que ganha força nos cursos de formação inicial e continuada dos docentes 

está voltado para a escrita alfabética como um sistema de notação, em que o sujeito para 

aprender precisa “reelaborar, em sua mente, uma série de decisões que a humanidade 

tomou, ao criar esse tipo de notação” (MORAIS, 2005, p. 37). 

Essa teoria toma conta dos objetivos, conteúdos e métodos categorizados pela 

instituição escolar, compondo o que Tardif (2010) vem nomear de “saberes 

curriculares”5
. Inicia-se, assim, um processo de reconstrução curricular, que, 

distanciando-se do ponto de vista de que “para aprender a escrever, era preciso apenas 

discriminar uma letra de outra, traçando-as de modo legível e decorar os sons a que elas 

se referiam”, indica a necessidade de criar um “ensino sistemático que auxilie, dia após 

dia, nossos alunos a refletir conscientemente sobre as palavras, para que venham a 

compreender como esse objeto de conhecimento funciona e possam memorizar suas 

convenções” (MORAIS, 2005, p.39-45).  

A avaliação assume um novo papel diante dessa nova perspectiva de 

alfabetização, e, dessa forma, ao enfatizar a “não exclusão” e a “não seleção”, as 

propostas avaliativas prescritas agregam-se ao conceito de construção de conhecimento 

das crianças, demandando uma reconstrução dos saberes dos professores e a utilização 

                                                 
5
 Os saberes curriculares, segundo Tardif (2010), correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos que se apresentam concretamente sob a forma de programas escolares que os professores devem 

aprender a aplicar.  
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da avaliação como um mecanismo de acompanhamento das aprendizagens dos alunos e 

subsídio para organização e planejamento das práticas em sala de aula.  

No que se refere aos conhecimentos sobre o SEA, torna-se de grande 

importância a interpretação do professor sobre as notações produzidas pelos alunos. 

Sobre isso, Morais (2012, p. 168) diz que essa interpretação “precisa considerar o que 

predomina nas várias palavras escritas” das crianças e que, em algumas situações, talvez 

relacionadas a um “momento de transição” de hipóteses,  determinadas escritas podem 

demonstrar uma certa instabilidade, mas que, para o autor, precisam também serem 

registradas,  mesmo que não possam ser  categorizadas em um único nível de escrita.  A 

avaliação passa a apresentar seu caráter diagnóstico e formativo, fazendo parte de um 

processo de ensino-aprendizagem, que tem como ponto de partida a singularidade de 

cada aluno, conforme observa Zabala (1998).  

Assim, podemos dizerque as mudanças teóricas sobre a alfabetização demandam 

uma nova postura dos professores diante de suas práticas avaliativas. No entanto, 

corroborando com a crença de Morais (2012, p.16) de que “precisamos ser 

construtivistas também ao analisarmos o trabalho docente [...] sem querer que estes 

apaguem de suas mentes tudo que sabem sobre alfabetização” e de que “não existe um 

consenso absoluto sobre a “melhor maneira de alfabetizar” nos dias atuais, entendemos 

que esse processo de construção e reconstrução dos saberes dos alfabetizadores, em 

relação à nova perspectiva de avaliação, ocorre de forma gradual e durante a própria 

ação docente no cotidiano da sala de aula. Dessa forma, na seção a seguir, buscaremos 

perceber como essas práticas avaliativas vêm se desenvolvendo. Para isso, apresentamos 

algumas pesquisas que tratam da avaliação durante o processo de alfabetização, 

realizadas nos últimos anos.  

 

2.2.2 Pesquisas sobre práticas docentes de avaliação na alfabetização 

Com dito antes, nesta última seção, faremos um levantamento dos estudos 

realizados nos últimos anos que tratam das práticas avaliativas de professores durante o 

processo de alfabetização de seus alunos. Para isso, utilizamos o Banco de Dados de 

Teses e Dissertações da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior) e também as publicações de Anais da Associação Nacional de Pós-Graduação 
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e Pesquisa em Educação (ANPEd)
6
, do período de 2003 a 2013  por se tratar do decênio 

que antecede ao início de nossas pesquisas sobre o tema.  

Nesse levantamento, localizamos 9 (nove) pesquisas relacionadas ao tema,  

sendo 8 (oito) dissertações e 1 (uma) tese, que tratam tanto das práticas de avaliação 

realizadas nas escolas, como da utilização de instrumentos de avaliação e de registros 

feitos pelos professores durante a alfabetização de seus alunos, conforme exposto no 

Quadro 1.   

 

Quadro 1 - Dissertações e teses na área de educação do Banco de Dados de Teses e 

Dissertações da CAPES que abordam o tema avaliação na alfabetização de 

crianças, no período de 2003 a 2013. 

Temas (Dissertações/ Teses) Ano/pesquisa  Instituição Autor 

O ensino e a avaliação do Sistema de Escrita 

Alfabética numa escolarização organizada 

em ciclos.  

2004 

(dissertação de 

mestrado) 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco  

OLIVEIRA, 

Solange A.  

Avaliar na Alfabetização: uma reflexão 

sobre as dificuldades docentes.  

2006 

(dissertação de 

mestrado) 

 

Univ. Federal 

do Rio Grande 

do Norte 

OLIVEIRA, 

Tânia Maria F.  

A avaliação de Bloco Inicial de 

Alfabetização: a realidade de uma escola do 

Distrito Federal.  

2008 

(dissertação de 

mestrado) 

Universidade de 

Brasília 

PEREIRA, 

Maria Susley. 

Avaliação e alfabetização: um intertexto. 2009 

(dissertação de 

mestrado) 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

RUIZ, Roseli 

da Silva C.  

A construção de instrumentos avaliativos 

para compreensão do processo de aquisição 

da língua materna em crianças do 1º ano do 

Ensino Fundamental.  

2009 

(dissertação de 

mestrado) 

Universidade de 

São Carlos 

HELMER, 

Ester Almeida. 

A prática avaliativa em uma organização 

escolar por ciclos de aprendizagem.  

2009 

(dissertação de 

mestrado) 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

VILLAR, Ana 

Paula R.  

Fracasso escolar e a queixa do professor: 

uma relação a ser investigada.  

2010 

(dissertação de 

mestrado) 

Universidade 

Nove de Julho 

CARONI, 

Regina 

Aparecida L.  

A avaliação diagnóstica da alfabetização 

norteando os caminhos para o êxito do 

processo de alfabetizar crianças.  

2011 

(tese de doutorado) 

Universidade 

Federal do 

Ceará 

RIBEIRO, Ana 

Paula M.  

O gesto didático de regulação da 

aprendizagem: a sondagem em uma turma 

de alfabetização. 

2012 

(dissertação de 

mestrado) 

Universidade 

Federal de São 

Paulo. 

TORINI, 

Natalie Archas.  

 

Nos anais das reuniões da ANPEd, foi encontrado apenas 01 (um) trabalho     

relacionado ao tema, como podemos conferir no Quadro 2 abaixo. É importante 

ressaltar que não faremos a apresentação desse trabalho, por se tratar de uma parte da 

                                                 
6
 Priorizamos os trabalhos do GT 10, referentes à Alfabetização, Leitura e Escrita.  
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pesquisa completa, anteriormente citada, realizada pela Universidade Federal de 

Pernambuco que será tratada na íntegra com os mesmos dados.   

 

Quadro 2 - Trabalhos publicados nos anais das Reuniões Anuais da ANPED que 

abordaram temas relacionados à avaliação durante o processo de alfabetização de 

crianças, no período de 2003 a 2013. 

Temas (Trabalhos) Ano GT Autor 

O Sistema de Notação alfabética como objeto de 

ensino e de avaliação num regime ciclado: 

concepções da prática.  

2006 10 Solange A. Oliveira 

 

Destacamos que, durante o levantamento das pesquisas, percebemos um certo 

interesse dos pesquisadores em tratar das questões relacionadas à Provinha Brasil
7
. 

Consideramos importante fazer menção a tais pesquisas, por ser um instrumento de 

diagnóstico bastante utilizado nas turmas de 2º ano do ciclo de alfabetização de nossas 

escolas e alvo de muitas discussões quando se trata de avaliação na alfabetização. 

Morais et al. (2009) indicam que essa avaliação externa nem sempre é julgada como 

positiva pela comunidade da área da educação, e que os que a ela são favoráveis, ainda 

assim, apontam mudanças em sua estrutura. Dessa forma,  mesmo sem termos a 

pretensão de nos debruçarmos nessas pesquisas, por se tratarem de avaliação externa, 

que foge ao foco de nosso objeto de pesquisa, apresenta-las-emos  nos Quadros 3 e 4, 

para conhecimento do leitor que tenha interesse de pesquisar mais especificamente 

sobre o tema.  

 

Quadro 3 - Dissertações e teses da área de educação do Banco de Dados de Teses e 

Dissertações da CAPES que abordam o tema Provinha Brasil, no período de 2003 

a 2013. 

Temas (Dissertações/ Teses) Ano/Pesquisa Instituição  Autor 

Provinha Brasil, um estudo exploratório 

sobre a política nacional de avaliação 

para a alfabetização: o que sabem e 

pensam os professores alfabetizadores 

em Camaragibe.  

2011 

(Dissertação 

de mestrado) 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

SILVA, Simone 

Lindolfo.  

A competência narrativa na Provinha 

Brasil: um estudo do desempenho dos 

estudantes da EMEF 

2012 

(Dissertação 

de mestrado) 

Universidade 

Federal de 

Sergipe 

ALMEIDA, Ayane 

Nazarela S.  

Provinha Brasil (ou provinha de 2012 Universidade MELLO, Darlize 

                                                 
7
A Provinha Brasil é um instrumento pedagógico, sem finalidades classificatórias, que fornece 

informações sobre o processo de alfabetização e de aprendizagem matemática aos professores e gestores 

das redes de ensino, conforme Portaria Normativa nº 10, de 24 de abril de 2007. 
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leitura?): mais uma avaliação sob 

medida do processo de alfabetização e 

letramento inicial? 

(Tese de 

doutorado) 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Teixeira.  

 

Quadro 4 - Trabalhos publicados nos anais das reuniões anuais da ANPED que 

abordaram temas relacionados à Provinha Brasil, no período de 2003 a 2013. 

Temas (Trabalhos) Ano Autor 

Provinha Brasil: uma análise da concepção de 

leitura.  

2012 CORRÊA, Néa Monteiro 

e SANTOS, Andreza 

Paladino. 

Provinha Brasil de Leitura: para além dos níveis de 

proficiência.  

2013 TEIXEIRA, Elisângela. 

  

Com as leituras das pesquisas encontradas que tratam da avaliação na 

alfabetização, sem nos determos nos trabalhos que tratam especificamente da Provinha 

Brasil, percebemos que a maioria delas utilizou como estratégia de coleta dos dados a 

entrevista com professores. Durante as entrevistas, de um modo geral, foi constatado 

que os professores investigados, mesmo tendo uma preocupação em acompanhar o 

processo de aprendizagem dos alunos durante a alfabetização, ainda revelam ter 

dificuldades em utilizar de forma adequada os instrumentos e registros de avaliação, 

como também de fazer com que a avaliação lhe sirva de baliza para planejamento e 

desenvolvimento de suas ações em sala de aula.  

Solange Oliveira (2004), através da realização de entrevistas de grupos focais 

com professoras dos três anos do ciclo I, na rede municipal do Recife, e da coleta dos 

registros realizados pelas docentes em seus “diários de classe”, evidenciou que em 

relação à prática avaliativa: a) havia uma preocupação das docentes no que se refere à 

promoção automática defendida pela rede de ensino em que trabalham, sobretudo por 

conta do estado de “maturidade” dos alunos para seguir para o ano seguinte; b) era 

motivo de preocupação, também, a realização de um acompanhamento processual do 

desempenho dos alunos, embora a pesquisadora tenha ressalvado que esse 

posicionamento a favor da avaliação processual parecia estar situado num plano 

ideológico, uma vez que as formas de operacionalização, tanto de avaliação, quanto de 

registros dos resultados, não ocorriam de forma concreta em sala de aula; c) faziam 

parte do cenário avaliativo as velhas classificações, algumas com nova roupagem: 

“aluno fraco, forte, silábico, pré-silábico”, além da comparação entre os alunos. De 

acordo com a pesquisadora, as professoras ainda recorriam às provas, alternadas com a 

avaliação contínua, para atender as exigências dos pais e dos próprios alunos; d) os 
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procedimentos de registro variavam. Algumas professoras registravam no caderno para 

passar em seguida para o diário, outras registravam diretamente no diário e, ainda, 

algumas afirmavam “registrar nos pensamentos”, acreditando muito mais na observação 

que no registro.  

Desse estudo, Oliveira (2004) concluiu que as professoras sentiam dificuldades 

em concretizar uma avaliação durante o processo de alfabetização, embora a 

pesquisadora tenha indicado que as dificuldades não podiam ser consideradas como 

uma resistência às mudanças, uma vez que os “erros” dos alunos eram considerados 

como importantes no processo de aprendizagem e que havia indicações de algumas 

práticas voltadas ao tratamento da heterogeneidade, embora as docentes tenham 

apontado para a necessidade de formação continuada a respeito.  

Com o objetivo de investigar as dificuldades vivenciadas por professores do 

ensino fundamental, no que se refere ao trabalho de avaliar os alunos durante o processo 

de alfabetização, Tânia Oliveira (2006) realizou seus estudos a partir de entrevistas 

semiestruturadas e de questionários aplicados com duas coordenadoras e sete 

professoras que atuavam no 1º ciclo de uma escola municipal da cidade de Natal/RN, no 

ano de 2003. A pesquisadora constatou que os professores apresentavam dificuldades 

para avaliar durante o processo de alfabetização e que essas dificuldades envolviam 

questões teóricas de ordem conceitual e metodológica. A pesquisadora percebeu que, 

entre os professores, a avaliação era vista a partir de diferentes conceitos, como: a) uma 

ação necessária no percurso de aprendizagem do aluno; b) como resultado de um 

trabalho; c) como diagnóstico da realidade; d) como reflexo da prática na aprendizagem 

dos alunos; e) como um processo.  

Oliveira (2006) afirmou que, para os professores, segundo seus discursos, as 

pesquisas realizadas por Ferreiro e Teberosky (1999) davam suporte para que se 

percebesse o papel ativo dos sujeitos durante a apropriação do sistema de escrita. No 

entanto, ao explicitarem que as crianças apresentavam “idas e vindas” na construção de 

suas hipóteses, as professoras assumiam algumas dificuldades relacionadas às 

competências a serem construídas com os alunos durante o processo de alfabetização 

após as avaliações, como também à utilização do registro das aprendizagens, que, 

muitas vezes, é inviabilizado pela jornada de trabalho extensa desses professores (três 

turnos de trabalho) e pela preocupação em não cometer injustiça com os alfabetizandos 

no ato de avaliar. A autora conclui, apontando para a necessidade de uma ampliação nos 
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conhecimentos teóricos dos professores relacionados à avaliação na alfabetização nas 

formações continuadas, para que, assim, possam superar as dificuldades apresentadas.  

Partindo do pressuposto de que a avaliação é o eixo central da organização do 

trabalho pedagógico e de que as práticas avaliativas dos professores na organização da 

escolaridade em ciclos devem estruturar-se sob uma lógica diferenciada da avaliação na 

escola seriada, Pereira (2007) buscou compreender como se desenvolvia o processo 

avaliativo realizado por uma professora do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), em 

uma escola pública do Distrito Federal. Como procedimentos metodológicos, a 

pesquisadora utilizou observações de campo, entrevistas e análise documental. Os 

resultados da pesquisa evidenciaram que a avaliação informal era a mais frequente. O 

uso de provas ou testes praticamente inexistia e, através da observação, a professora 

investigada tecia comentários sobre o desenvolvimento dos alunos nas atividades e, 

principalmente, o sobre comportamento, o que ocasionava, segundo a pesquisadora, a 

rotulação e “exclusão branda” dos alunos. Os resultados apontaram ainda para a 

ausência de uma reflexão coletiva sobre a avaliação escolar, que resultava numa prática 

avaliativa burocrática, servindo apenas para preenchimento do Relatório Bimestral.  

 A pesquisa realizada por Ruiz (2009), através de entrevistas semi-estruturadas 

com professores em escolas do município de São Paulo, buscou verificar como a ação 

de avaliação realizada por professores tem favorecido, ou não, a aprendizagem da 

leitura e escrita durante a alfabetização. A pesquisa tratou de saber como os professores 

avaliaram seus alunos durante o ano letivo. As respostas envolveram três categorias 

consideradas importantes: a) avaliação como processo; b) avaliação como objeto de 

intervenção; e c) sondagem como instrumento de avaliação. Segundo a pesquisadora, 

essas categorias poderiam apontar para uma possível prática formativa, que coloca a 

avaliação a serviço da aprendizagem. No entanto, ao observar mais atentamente o 

discurso dos professores, a pesquisadora percebeu que existia uma grande preocupação 

em acompanhar-se a evolução da aprendizagem dos alunos através de sondagens 

realizadas periodicamente e registradas em portfólios, mas que não havia nenhum 

indício de como os dados obtidos nas sondagens poderiam servir de subsídios para as 

ações de intervenção, o que considera que pode comprometer o caráter formativo da 

avaliação. Ruiz (2009) complementa dizendo que, apesar de a prática avaliativa 

realizada envolver a sondagem, as professoras admitiam, com muita naturalidade, a 

realização de provas em períodos definidos, tendo como justificativa a prestação de 

contas às famílias e o “treinamento” dos alunos para exigências dos exames externos, o 
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que, para a pesquisadora, deixava clara a preocupação como os instrumentos de 

verificação de aprendizagem. Ou seja, o instrumento de sondagem fazia parte da prática 

avaliativa, os professores realizavam o “ditado de quatro palavras e uma frase”, e, 

satisfeitos, mostravam seus registros em um portfólio, embora não registrassem 

situações sobre o conhecimento e o desconhecimento dos alunos em relação a palavra, 

seu sentido, os possíveis desdobramentos ao se aplicarem em uma situação textual. A 

pesquisadora diz ainda que existe um momento especial reservado ao “ditado 

bimestral”, assim como o momento das provas periódicas, ao que ela sugere que os 

momentos de avaliação possam ser concretizados durante a situação dialógica da 

aprendizagem, e não apenas em momentos estanques, e que os registros continuem 

tendo o seu papel relevante. 

Com o objetivo de discutir os processos avaliativos para o primeiro ano do 

Ensino Fundamental, Helmer (2009) investigou como se configurava um conjunto de 

descritores e critérios que compreendem alguns instrumentos avaliativos, construídos 

coletivamente, para a compreensão do processo de aquisição da língua materna. 

Trilhando os pressupostos da metodologia colaborativa, a pesquisadora centrou sua 

investigação a partir da elaboração de instrumentos avaliativos, realizada por 

professoras e pesquisadoras, tentando perceber as concepções sobre avaliação das 

participantes, as características que elas atribuíam aos instrumentos avaliativos e as 

implicações que tais instrumentos trariam ao processo de intervenção docente. Foram 

elaborados instrumentos avaliativos, divididos nos quatro eixos: leitura, escrita, 

oralidade e expressão, e aplicados nas turmas das professoras participantes. Os 

resultados evidenciaram que a avaliação é entendida, pelas professoras, como uma ação 

integrante do processo de aprendizagem do aluno e que não pode se restringir à 

aplicação e atribuição de conceitos. Por outro lado, os dados revelaram também que a 

sistematização dos instrumentos avaliativos, como mecanismos capazes de sinalizar aos 

professores as necessidades dos alunos, não pode ser desconsiderada. Para a 

pesquisadora, o estudo constata a necessidade de estabelecerem-se descritores e critérios 

de avaliação, de forma a tornar a prática avaliativa mais sistemática e intencional, 

culminando no desenvolvimento de possíveis intervenções que favoreçam a evolução 

das potencialidades dos alunos.  

Villar (2009) buscou compreender as práticas avaliativas em uma organização 

escolar por Ciclos de Aprendizagem, identificando as aproximações e os 

distanciamentos entre os preceitos desse sistema e a sua materialização no cotidiano 
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escolar. Para isso, optou pelo método etnográfico como forma de apreensão do 

fenômeno investigado. Selecionou a observação participante e a entrevista semi-

estruturada como técnicas de coleta de dados.  O campo da pesquisa configurou-se em 

uma escola da Rede Municipal da Cidade do Recife e as participantes foram três 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, a diretora e a coordenadora da 

referida escola. A pesquisadora constatou que a prática avaliativa das docentes 

investigadas estava presa às concepções de uma avaliação autoritária e classificatória, 

do que decorre um prejuízo ao desenvolvimento dos alunos. Para ela, havia ainda a 

necessidade de uma política efetiva de valorização do magistério, de um processo de 

formação continuada que priorize a fundamentação epistemológica dos Ciclos e, 

sobretudo, do comprometimento de todos - governo, profissionais da educação, família, 

alunos - no sentido de superar a lógica seletiva e excludente que ainda sedimenta a 

prática educativa, rumo a uma educação de fato mais democrática e inclusiva.  

Com o objetivo verificar se a compreensão que o professor alfabetizador tem do 

aluno, antecipada pelos registros das sondagens sobre as hipóteses de escrita, interfere 

na alfabetização, Caroni (2010) realizou entrevistas semidiretivas, com sete professoras 

regentes da 1ª série do 1º ciclo do Ensino Fundamental, em uma escola pública da rede 

estadual na Grande São Paulo. Os discursos feitos pelas professoras chamaram a 

atenção da pesquisadora para os seguintes aspectos: a) a idealização de aluno conforme 

sua condição pessoal, familiar e social, havendo uma expectativa negativa ou positiva 

quanto ao seu desempenho; b) a imprecisão teórica em relação a conceitos piagetianos e 

à Psicogênese da Língua Escrita; c) o contexto de alfabetização centrado no professor. 

Caroni (2010) afirma que, embora se perceba um esforço para resolver as 

questões de dificuldade que se apresentam no contexto da classe, partindo da proposta 

de novos programas educacionais, muitas vezes, os professores retomam conceitos que 

se encontram nos seus imaginários há décadas, tais como: a prontidão para a 

alfabetização, o déficit ou a carência cultural e problemas de saúde, representações que 

podem interferir no processo de aprendizagem, o que, de uma forma ou de outra, 

colabora com o fracasso. Para ela, os aspectos subjetivos do professor interferem na 

avaliação do processo de aquisição da escrita de seus alunos e estes, por sua vez, têm a 

percepção da expectativa do professor quanto ao seu possível fracasso no processo de 

aprendizagem. Ela alerta, ainda, para o fato de que nem sempre a divulgação de teorias 

inovadoras, como também a imposição de programas e utilização de novos instrumentos 

de avaliação, garante uma prática inovadora, pois a subjetividade do professor é outro 



50 

 

elemento que precisa ser considerado na composição dos seus saberes e de suas práticas. 

Para ela, a utilização do instrumento de sondagem, para identificar o conhecimento que 

as crianças têm sobre a escrita, poderá, em algumas situações, mascarar as antigas 

práticas de seleção e classificação e contribuir para a manutenção de estereótipos e/ou 

preconceitos e para o reforço do fracasso durante o processo de alfabetização. 

Ribeiro (2011) desenvolveu seu estudo com o objetivo de investigar como a 

avaliação diagnóstica poderia contribuir para o êxito em alfabetizar crianças, bem como 

identificar fatores intervenientes nesse processo. A pesquisa foi realizada em dois 

municípios do Ceará, com 75 alunos matriculados nas turmas do 1º e 2º anos do projeto 

ACEBB, 4 professoras das turmas e os pais dos alunos. Foram utilizados questionários 

fechados para professores, entrevista semiestruturada para a coleta de dados 

qualitativos, observação da prática e análise documental dos testes padronizados 

aplicados aos alunos, em maio e novembro de 2009, e dos questionários contextuais 

aplicados aos pais. Nesse projeto, os alunos são avaliados até o final do primeiro 

semestre letivo, tendo os resultados divulgados, em tempo real, para auxiliar o 

planejamento das intervenções pedagógicas durante o segundo semestre. 

Os dados dessa pesquisa confirmaram a importância da avaliação diagnóstica, 

em nível de alfabetização, como ferramenta pedagógica tanto para professores quanto 

para os gestores, embora a pesquisadora afirme que a comunicação dos resultados 

precisa ser realizada por pessoas que tenham conhecimentos estatísticos e pedagógicos 

suficientes para saber orientar os professores no percurso da compreensão e utilização 

dos resultados. Para Ribeiro (2011), essa etapa é crucial para as etapas subsequentes, 

pois, caso os resultados não sejam adequadamente compreendidos, dificilmente poderão 

servir de ponto de partida para o planejamento das ações pedagógicas de intervenção, 

sendo necessário, então, que exista uma rede de acompanhamento sistemático e 

contínuo do trabalho docente ao longo de todo o ano, especialmente após a 

comunicação e discussão dos resultados. É nessa fase que as professoras mais 

necessitam de apoio e do acompanhamento do trabalho desenvolvido.  

Ainda tratando da questão da sondagem durante a apropriação do SEA, 

percebemos que a pesquisa desenvolvida por Torini (2012) tinha como objetivo refletir 

sobre a aplicação do instrumento de avaliação do nível de aquisição do sistema de 

escrita alfabética, denominado de sondagem, dos alunos em processo de alfabetização, 

além de perceber como a avaliação se configura na sala de aula, no planejamento da 

professora alfabetizadora e nos materiais do Programa Ler e Escrever. Para a coleta dos 
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dados, foram realizadas gravações em áudio, transcritas posteriormente, e registros no 

caderno de campo de situações de avaliação em que uma professora com seu aluno 

interagiam face a face, numa escola municipal situada em um município da Grande São 

Paulo. Por meio desse estudo, a pesquisadora chegou a três categorias, que são, por ela, 

analisadas: a) a dupla função de sondar; b) a interação bilateral em contexto de 

interações multilaterais; c) a reação dos alunos na interação. 

Em relação à primeira categoria, a pesquisadora pôde observar que a sondagem 

assumia uma função que mesclava avaliar e ensinar, ou seja, o professor aproveita para 

ensinar ao aluno enquanto avalia, e, dessa forma, são agregadas à sondagem outras 

sequências didáticas. No entanto, Torini (2012) ressalta que foi possível evidenciar uma 

ansiedade excessiva por parte da professora pesquisada, para que a escrita dos alunos se 

aproxime da forma convencional, ao que ela julga poder estar associada à cobrança por 

parte do SME/SP de resultados satisfatórios, que gera o pouco estimulo à reflexão dos 

alunos e o fornecimento frequente das respostas esperadas. A pesquisa constatou 

também que a sondagem não está isenta de participações e interferências, interrupções 

dos próprios alunos da turma, ou mesmo de funcionários da escola, da professora, 

quando necessita gerir a turma, barulhos externos, etc. Dessa forma, a sondagem é, 

nesse campo de pesquisa, um evento que oscila entre o particular e o geral, que 

oportuniza um conjunto de interações no espaço da sala de aula e em outros espaços da 

escola, mas que ocorre sem resistência por parte dos alunos, que não se opõem a 

escrever, mesmo que não saibam responder conforme o esperado pela professora ou que 

se utilizem, muitas vezes, das contribuições dos colegas de sala e dos materiais 

didáticos expostos nela. A pesquisadora conclui alertando para o fato de que a 

sondagem precisa assumir o seu caráter formativo processual e longitudinal, que, 

diferentemente da prática observada de avaliação quantitativa, a Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo (SME/SP) possa apurar o olhar da professora alfabetizadora 

para atividades que já ocorrem no seu cotidiano de sala de aula e favorecer a 

representação do percurso de construção dos conhecimentos pelos alunos.  

O panorama revelado pelos estudos apresentados nos leva a refletir sobre o 

caminho trilhado pelos professores na construção e reconstrução de suas práticas 

avaliativas dentro do processo de alfabetização. Acreditamos que a divulgação de novos 

paradigmas, por si só, não poderá garantir a mudança imediata das práticas desses 

profissionais. Apoiados em Tardif (2010), podemos afirmar que as práticas de avaliação 

presentes nas salas de alfabetização nutrem-se de um conjunto de saberes oriundos não 
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só das instituições de formação de professores, dos cursos e departamentos 

universitários, mas, também, de saberes da tradição cultural, dos grupos sociais e de sua 

experiência profissional, que se formam no contato com o ambiente e com seu objeto de 

trabalho. Podemos afirmar, ainda, que essas práticas não podem estar dissociadas dos 

diferentes fatores e exigências, explícitas e implícitas, do cotidiano. Dessa forma, 

entendemos que os avanços na prática de avaliação dos alfabetizadores, como também 

as dificuldades reveladas nas pesquisas, necessitam ser compreendidos e mais 

discutidos, conforme propomos na presente investigação. 
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3 FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

Com o objetivo de compreender as práticas de professores do 1º ano do Ensino 

Fundamental
8
, no que diz respeito à avaliação dos conhecimentos infantis sobre a leitura 

e a escrita, utilizamos a abordagem qualitativa como referência para o desenvolvimento 

da pesquisa. Consideramos ser esse tipo de abordagem o mais apropriado para tal 

investigação, por possibilitar aprofundamento e compreensão dos fenômenos que serão 

estudados e das ações dos indivíduos dentro de um ambiente e de um contexto, além de 

permitir que sejam considerados os significados, motivos, crenças e atitudes dos sujeitos 

envolvidos.  

A escolha dessa abordagem foi respaldada também pela identificação das cinco 

características básicas desse tipo de pesquisa, como nos indicam Bogdan e Biklen 

(1994):  

A investigação qualitativa possui cinco características: 1- [...] a fonte direta 

de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento 

principal. 2- [...] é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de palavras 

ou imagens e não de números. 3- [...] Os investigadores qualitativos 

interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos. 4- Os investigadores tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva.  Não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou 

infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso, as abstrações são 

construídas à medida que os dados particulares que foram recolhidos se vão 

agrupando. 5- O significado é de importância vital. Os investigadores estão 

interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas. 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994,p. 47-51). 

 

Assumimos, então, um papel ativo na pesquisa, integrando as situações e 

contextos que se apresentavam, tentando captar algumas pistas que pudessem esclarecer 

o objeto de estudo, transitando entre a realidade investigada e a teoria, num processo 

contínuo sobre o que os dados significavam ou podiam vir a significar, como indica 

André (1983) em seu trabalho sobre análise de dados qualitativos. A esse respeito 

Bogdan e Biklen (1994), esclarecem que: 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado 

com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma 

pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49).  

 

                                                 
8 Optamos por investigar as práticas avaliativas dos professores no 1º ano do Ensino Fundamental por se 

tratar do início de um ciclo,  que tem duração de três anos, de alfabetização e letramento das crianças. 
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A pesquisa aportou para análise de dados, predominantemente, qualitativos, mas 

se utilizou também de dados quantitativos considerados importantes, uma vez que não 

há dicotomia entre quantidade e qualidade, como esclarece André (1995). Assim, para 

compreensão da organização metodológica, apresentaremos a seguir: a definição do 

campo e dos sujeitos da pesquisa; e os procedimentos utilizados para a produção e 

análise dos dados.  

 

3.1 DEFINIÇÃO DO CAMPO E DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

O campo de nossa investigação abrange 2 (duas) escolas públicas municipais da 

Secretaria de Educação do município de Jaboatão dos Guararapes – PE, situado na 

região Metropolitana do Recife. A escolha dessa região está relacionada à necessidade, 

observada em diversas atividades e formações continuadas, de discutir um pouco mais 

sobre a avaliação durante o processo da alfabetização com os professores da rede de 

ensino desse município no qual atuamos como formadora. Necessidade essa confirmada 

quando percebemos a escassez de estudos investigativos sobre a referida temática nesse 

espaço geográfico.  

A escolha dessas escolas ocorreu mediante a indicação
9
 da Secretaria de 

Educação do município, que nos direcionou para aquelas instituições que apresentavam 

professores que nos últimos anos apresentaram bons resultados, no que se refere à 

alfabetização de seus alunos. Esse procedimento de escolha justifica-se por 

acreditarmos que um bom desempenho dos professores durante o processo de 

alfabetização das crianças pode estar ligado diretamente a uma boa prática avaliativa 

dos conhecimentos sobre o Sistema de Escrita Alfabética.   

Diante das indicações feitas, elegemos alguns critérios para a escolha dos dois 

sujeitos da pesquisa. Esclarecemos que a delimitação do quantitativo de 02 (dois) 

sujeitos esteve diretamente vinculada ao tempo da própria pesquisa e aos procedimentos 

metodológicos escolhidos, que demandariam muito tempo para análise dos dados 

gerados. Dessa forma, primeiramente, selecionamos aqueles professores que tiveram o 

maior número de indicações da Secretaria de Educação; em segundo lugar, aqueles com 

                                                 
9
 As indicações foram feitas por técnicos pedagógicos da Secretaria de Educação do município, que 

acompanhavam sistematicamente as práticas de alfabetização dos professores de toda a rede de ensino. 

Essas indicações estão pautadas na Proposta Curricular do município, bem como nas expectativas de 

aprendizagem dos alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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formação acadêmica em nível superior e que participaram, no ano de 2013, e 

continuaram participando, em 2014, das formações continuadas promovidas pelo 

município; em terceiro lugar os que tinham maior experiência em alfabetização; em 

quarto lugar, os que lecionaram, no mínimo, nos dois últimos anos, em turmas do 1º ano 

do ensino fundamental e, por fim, os que apresentaram, em seus registros de avaliação, 

resultados significativos das aprendizagens dos alunos em relação à leitura e/ou à 

escrita, do início do ano letivo ao 2º semestre, período em que começou a geração de 

dados da pesquisa.  

Assim, duas foram as professoras escolhidas, nomeadas de P1 (professora 1) e P2 

(professora 2),  que, além de estarem inclusas na relação dos professores mais indicados 

pelos técnicos da Secretaria de Educação, aproximavam-se mais dos outros critérios de 

seleção antes apresentados. 

Em relação à formação e ao tempo de experiência das professoras participantes 

da pesquisa, havia algumas similaridades e algumas diferenças, conforme  visualizamos 

no quadro 5, abaixo:  

 

Quadro 5 - Formação e tempo de experiência das professoras participantes da 

pesquisa. 

ASPECTOS Professora 1 Professora 2 

Formação Básica Pedagogia Pedagogia  

Especialização Gestão de pessoas Psicopedagogia 

Pós-Graduação Mestrado em Educação  Mestrado em Psicologia 

Cognitiva (em andamento) 

Formação (PNAIC/2013) Sim  Sim 

Experiência em sala de aula 14 anos 4 anos e 7 meses 

Experiência em turmas de 

alfabetização 

10 anos 2 anos e 7 meses 

Situação de trabalho na rede 

municipal (campo de pesquisa)  

Efetiva Efetiva  

Outros vínculos  Não Professora de Educação 

Infantil em outra Rede de 

Ensino 

 

As similaridades apresentavam-se na formação das docentes. Ambas eram 

formadas em Pedagogia e tinham curso de especialização, embora em áreas distintas: 

P1, em Gestão de pessoas; P2, em Psicopedagogia; e participaram das formações 

continuadas do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), oferecidas 

pelo município em convênio com o Ministério de Educação, no ano anterior à pesquisa. 

A formação da professora 1 era acrescida ainda do curso de Mestrado em Educação, na 
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linha de pesquisa em políticas educacionais,  e a da professora 2, do curso de mestrado 

na área de psicologia cognitiva, em andamento. Tais dados nos levaram a considerar 

que as professoras buscavam constante aperfeiçoamento profissional. No que se refere à 

experiência profissional das docentes, havia algumas diferenças. Embora as duas fossem 

funcionárias efetivas no município investigado, a P1 tinha uma trajetória como docente 

e como alfabetizadora de 14 e 10 anos, respectivamente. A P2, em contrapartida, tinha 

apenas 4 anos e 7 meses de experiência em sala de aula  e 7 meses  e 2 anos e 7 meses 

com turmas de alfabetização. Apesar da constatação dessas diferenças, podemos 

afirmar, a partir dos resultados das aprendizagens dos alunos, tanto da P1, quanto da P2, 

que serão apresentados posteriormente, que a experiência das duas docentes com turmas 

de alfabetização era bastante evidente, mesmo que uma tivesse maior tempo de 

atividade profissional que a outra.  

Cabe dizer, para conhecimento adicional e/ou análise das práticas das 

professoras, que no ano em que a pesquisa foi realizada, a  P1 não possuía outro vínculo 

empregatício, sendo sua carga horária total de trabalho dada na escola pesquisada 

(horário integral). A P2, no entanto, possuía um vínculo em outro município no qual 

trabalhava em turno contrário com uma turma de Educação Infantil, 

A partir das observações realizadas em sala de aula, constatamos que a 

Professora 1 tinha um perfil tranquilo,  dificilmente alterava a voz ao falar com os 

alunos e sempre estava atenta às falas deles, o que transmitia um clima de cumplicidade. 

Ela organizava a sala de aula, que era ampla e exclusiva, com “cantinhos” que 

favoreciam diversos momentos de leituras espontâneas ou dirigidas por parte dos 

alunos, embora tenha enfatizado a escassez de recursos materiais para tornar esse local 

um “ambiente alfabetizador”.  Geralmente, organizava as bancas em duplas, em filas ou 

em pequenos grupos. Nesse mesmo ambiente, as crianças lanchavam, almoçavam e 

brincavam, uma vez que a escola encontrava-se em reforma, com espaços interditados. 

Além disso, com a ausência de banheiro, para o banho ao final do primeiro horário, e 

devido à falta de alguns funcionários de serviços gerais, a professora utilizava uma parte 

do tempo pedagógico para limpar as crianças, com água armazenada por ela em garrafas 

trazidas de sua própria casa. Só assim, conseguia retomar suas atividades no segundo 

turno.  

A professora 2,  que trabalhava no turno da tarde, também era bastante tranquila 

e tinha um relacionamento amigável com seus alunos. Sempre conversava 

individualmente com eles, quando se comportavam de maneira inadequada no ambiente 
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da sala de aula. Com uma sala muito pequena, a professora organizava a classe 

frequentemente em filas, mas ajustava essa arrumação sempre que percebia alguns 

sinais de indisciplina ou desatenção de alguns alunos próximos de outros. A docente 

sempre planejava suas aulas, mas seu tempo de trabalho geralmente ficava 

comprometido, devido ao comportamento de algumas crianças, como também à 

precariedade de iluminação e ventilação da sala, que inviabilizava algumas atividades 

propostas para o final do turno. 

Ressaltamos que não houve nenhuma resistência, por parte das duas professoras 

escolhidas, em receber o pesquisador no seu local de trabalho, nem de falar de suas 

práticas e fornecer documentos e esclarecimentos necessários. Ao contrário, o clima foi 

bastante amistoso e a geração de dados ocorreu de maneira tranquila. O mesmo ocorreu 

com os alunos que faziam parte da pesquisa, que, mesmo estranhando no começo, 

passaram, ao longo dos dias, a considerar natural a presença de outra pessoa no 

cotidiano de suas salas de aula.  

 

3.1.1 Caracterização das turmas 

 

A turma da professora 1 iniciou o ano letivo com 24 (vinte e quatro) alunos 

matriculados, permanecendo 22 (vinte e dois) desses até o final dele.  Muito 

movimentada, era uma turma com crianças que gostavam de brincar, falar, cantar e 

participar das atividades. Algumas delas, no entanto, se dispersavam com muita rapidez 

e se envolviam em situações de bagunça e brigas em sala de aula.  

Em relação aos conhecimentos sobre o Sistema de Escrita Alfabética (SEA), 

conforme registros das avaliações feitas pela professora, a turma da professora 1 iniciou 

o ano letivo com a maioria dos alunos no nível pré-silábico de escrita, ou seja, que não 

percebiam a relação som-grafia do sistema, com exceção de 3 (três) alunos que já 

avançavam para o nível silábico e 3 (três) que se encontravam no nível alfabético de 

escrita. No entanto, esse perfil foi se modificando positivamente ao longo do ano, 

indicando que houve um avanço considerável de aprendizagem da turma em relação à 

escrita. Assim, no mês de setembro, quando se iniciou a pesquisa, havia apenas 4 

(quatro) dos 18 (dezoito) alunos no nível pré-silábico,  4 (quatro) no nível silábico 

qualitativo, 4 (quatro) no silábico-alfabético e 10 (dez) no nível alfabético de escrita. É 

o que podemos observar no quadro 6,  abaixo, que apresenta esses dados: 
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Quadro 6 - Hipóteses de escrita dos alunos da professora 1. 

Fonte: Caderno de registro da professora 1. 

 

A turma da professora 2, que iniciou também com 24 (vinte e quatro) alunos, 

terminou o ano letivo com 23 (vinte e três). Composta de alunos, em sua maioria, 

participativos, Havia alguns que utilizavam o tempo pedagógico com conversas e 

brincadeiras em sala de aula, o que demandava frequentes intervenções da docente. 

 De acordo com os registros feitos pela professora, em relação às hipóteses sobre 

a escrita, no início do ano 16 (dezesseis) alunos encontravam-se no nível pré-silábico, 

ou seja, a maioria da turma; 4 (quatro) no nível silábico quantitativo, 2 (dois) no silábico 

qualitativo, 1 (um) no silábico-alfabético e apenas 1 (um) no alfabético. No 2º semestre, 

esse quadro teve evolução significativa, pois, dos 16 (dezesseis) alunos com nível pré-

silábico de escrita, restou apenas 1 (um). Os outros se distribuíram da seguinte forma: 5 

(cinco) no nível silábico quantitativo, 9 (nove) no silábico-qualitativo, 2 (dois) no 

silábico-alfabético e 6 (seis) no nível alfabético. Conforme podemos verificar no quadro 

7 a seguir:  

 

Quadro 7 - Hipóteses de escrita dos alunos da professora 2. 

Fonte: Dados coletados dos cadernos de registro da professora 2. 

 

 

Níveis de escrita 

 

Quantidade de alunos 

Início do 

1º semestre 

Início do 

2º semestre 

Pré- silábico 18 4 

Silábico quantitativo 1 0 

Silábico qualitativo 2 4 

Silábico-alfabético 0 4 

Alfabético 3 10 

Total  24 22 

 

Níveis de escrita 

 

Quantidade de alunos 

Inicio do 

1º semestre 

Início do  

2º semestre 

Pré- silábico 16 1 

Silábico quantitativo 4 5 

Silábico qualitativo 2 9 

Silábico-alfabético 1 2 

Alfabético 1 6 

Total  24 23 
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3.2 PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

 

Como procedimentos metodológicos, utilizamos a observação, a entrevista semi-

estruturada e a análise documental.  

 

3.2.1 Observação   

 

A observação, segundo Vianna (2003), é uma das características da atividade 

científica e uma das mais importantes fontes de informação em pesquisas qualitativas 

em educação. Assim, a observação pressupõe: objetivos formulados com muito critério, 

planejamento, registro dos dados, verificação do processo e confiabilidade nos 

resultados, num processo de utilização de todos os sentidos e um treinamento adequado 

para que os resultados tenham credibilidade. 

O autor enfatiza que anotações cuidadosas, realizadas na observação, constroem 

um banco de dados brutos, que poderá ter uma boa qualidade se o observador tiver 

habilidade e capacidade de observar com concentração, paciência, espírito alerta, 

sensibilidade e energia física. É, portanto, considerada a mais disponível das técnicas de 

geração de dados, apesar de exigir mais tempo e envolvimento pessoal do pesquisador. 

Vianna (2003) aponta, também, que ao planejar uma observação o pesquisador 

pode se deparar com alguns problemas, sendo então necessária a utilização de 

metodologias adequadas para identificar os fatores que tenham verdadeira relação com 

o estudo a ser realizado. O autor alerta que observações realizadas em sala de aula 

devem ser bastante cuidadosas, uma vez que determinadas mudanças de 

comportamento, tanto do professor quanto dos alunos, decorrentes da presença de um 

observador externo, poderá comprometer a pesquisa. Essa situação pode ser minimizada 

com presenças antecipadas sem produção de dados, ou até necessitar uma permanência 

maior do observador no campo de pesquisa, para que os dados sejam produzidos de 

forma suficiente. 

Dessa forma, na presente pesquisa, foram realizadas observações durante o 2º 

semestre de 2014, sendo 10 (dez) dias de aula da professora 1 e 08 (oito) dias da 

professora 2. Priorizamos os dias da semana que, nas rotinas apresentadas por ambas as 

docentes, enfatizavam o trabalho com a leitura e a escrita. Assim, com o objetivo de 

acessar as práticas avaliativas utilizadas durante o processo de alfabetização, 
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observamos as práticas das docentes, tentando responder a algumas questões, como: 

Que conhecimentos sobre o SEA são avaliados pelas professoras? Que recursos e 

instrumentos de avaliação são utilizados por elas? Que intervenções, estratégias e 

ajustes são utilizados a partir das informações obtidas nessas avaliações?  

Para o registro das observações, foram utilizadas gravações em áudio, que foram 

transcritas posteriormente, e anotações no caderno de campo, tentando captar 

determinadas reflexões, sentimentos, ideias, e outros aspectos considerados importantes 

para responder às questões antes mencionadas. Vale salientar que tivemos o cuidado de 

não provocar mudanças no cotidiano das salas de aula, com a presença do observador, e 

de respeitar a individualidade e a privacidade dos sujeitos envolvidos, sem expô-los a 

situações de constrangimentos.  

 

3.2.2 Entrevista Semiestruturada 

 

Optamos pela utilização da entrevista como um dos instrumentos da geração de 

dados por acreditarmos ser ela importante quando se “deseja mapear práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, em que os conflitos e 

contradições não estejam claramente explicitados” (DUARTE, 2004). Ao concordamos 

com esse autor, consideramos que a entrevista permitiu ao pesquisador:  

[...] uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos 

modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e 

levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e 

compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior 

daquele grupo. (DUARTE, 2004, p. 215). 

 

Foram, então, realizadas entrevistas do tipo semiestruturada, que, diferente das 

entrevistas estruturadas, de perguntas fechadas, permitiram que os sujeitos (professores) 

discorressem de forma um pouco mais livre acerca dos temas abordados e suas 

respostas não foram condicionadas a um padrão de alternativas. Apoiados em Manzini 

(2004), ao citar Triviños (1987), e Manzini (1990/1991), podemos dizer que as 

entrevistas semiestruturadas têm como característica principal os questionamentos 

baseados em teorias e hipóteses relacionadas ao tema a ser pesquisado. Nesse tipo de 

entrevista, como afirma o autor, é confeccionado um roteiro com perguntas principais 

para coletar informações básicas e facilitar a interação do pesquisador com o 

informante, as quais poderão ser complementadas por outras questões, de acordo com a 

necessidade surgida durante a entrevista. O uso desse roteiro pré-definido auxilia no 
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controle da produção dos dados mais significativos, pois, ao falar à vontade, tanto os 

professores como os pesquisadores podem se distanciar das questões mais importantes e 

algumas perguntas poderão ficar no esquecimento. Salientamos que, mesmo 

considerando a eficácia desse recurso, para analisar a prática de ensino dos professores, 

temos a clareza de que a entrevista não garante o acesso a essa prática em si, mas à 

“representação que o professor tem dela, ou àquela que ele acha que deve explicitar para 

o pesquisador, considerando que este pertence a um campo distinto do seu: o 

acadêmico” (ALBUQUERQUE, 2002, p. 85). 

Durante a pesquisa, utilizamos o recurso da entrevista em momentos diferentes. 

Inicialmente, foram feitas entrevistas curtas ao longo das observações; quando julgamos 

necessário ou quando possível, ao final de cada uma delas. Essas entrevistas tinham o 

propósito de compreender alguns motivos, não explícitos ou não entendidos claramente 

pelo pesquisador, que levaram os professores a escolher determinadas ações ou práticas 

desenvolvidas em sala de aula. Ao término da pesquisa, foi feita também uma entrevista 

final, com o objetivo de gerar informações ainda não acessadas por meio das entrevistas 

curtas, nem pelos demais instrumentos de produção de dados utilizados na pesquisa. 

 

3.2.3 Análise Documental 

 

De acordo com Ludke e André (1986), a análise documental constitui uma 

técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 

Dessa forma, utilizamos esse recurso para analisar os instrumentos de avaliação 

usados pelas professoras para avaliar os alunos durante o ano letivo. Assim, tentamos 

perceber a estrutura desses instrumentos e se “davam conta de mensurar e registrar um 

conjunto de habilidades consideradas essenciais” durante o processo de apropriação do 

SEA, como nos indica Morais (2012, p. 165).  

Analisamos, também, os registros feitos pelos professores nos documentos, 

oficiais ou não, de anotação das aprendizagens dos alunos durante o ano letivo. Esses 

registros davam indícios das interpretações feitas pelos professores diante das respostas 

dadas pelos alunos nos instrumentos de avaliação. Também foram identificados alguns 

desses registros em determinadas tarefas nos cadernos e livros dos alunos, que, quando 

possível, foram copiados pelo pesquisador, servindo como material para análise 

posterior.  
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3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados da pesquisa foi realizada através da metodologia da Análise 

de Conteúdo, por entendermos que tal metodologia poderia nos ajudar a  interpretar as 

mensagens apresentadas pelos dados e facilitar a compreensão dos significados, uma 

vez que tem como objetivo “compreender criticamente o sentido das comunicações, seu 

conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”, como afirma 

Chizzotti (2006, p. 98). 

  Embora muitos autores abordem a Análise de Conteúdo, tomamos como base a 

perspectiva proposta por Laurence Bardin (1979), que define essa metodologia de 

análise como um conjunto de técnicas que têm o objetivo de conseguir indicadores que 

levem o pesquisador a inferir conhecimentos, de forma sistemática e objetiva, em 

relação aos conteúdos de algumas mensagens. Dessa forma, como propõe a autora, 

analisamos os dados em três etapas: pré-análise, a definição das categorias de análise e a 

interpretação dos dados.  

Na primeira etapa, organizamos o material a ser analisado, com a finalidade de 

torná-lo operacional. Assim, fizemos, inicialmente, uma “leitura flutuante” das 

observações, entrevistas e documentos gerados, construindo uma visão geral de todo 

material a ser analisado. Em seguida, fizemos a composição do corpus da pesquisa, dos 

documentos produzidos, pautando-nos nos critérios de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência para os objetivos da pesquisa. A partir 

daí, formulamos hipóteses e objetivos da análise, para, em seguida, levantar alguns 

indicadores mais relevantes dos dados.  

Na segunda etapa, definimos as categorias de análise, destacando alguns 

aspectos que possibilitassem interpretações e inferências do pesquisador posteriormente, 

a partir das hipóteses feitas e dos referenciais teóricos que orientavam a pesquisa.  

 Definidas as categorias de análise, passamos para a última etapa, da inferência e 

interpretação dos dados obtidos, construindo um novo conteúdo, realizado sob a ótica 

de um novo contexto, com as condições de produção da mensagem apresentada. Ou 

seja, consideramos tanto a mensagem que foi produzida como a condição que essa 

mensagem foi analisada, conforme explica Vala (2001):  

Os dados de que dispõe o analista encontram-se já dissociados da fonte e das 

condições gerais em que foram produzidos; o analista coloca os dados num 

novo contexto que constrói com base nos objectivos e no objecto da pesquisa; 
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para proceder a inferências a partir dos dados, o analista recorre a um sistema 

de conceitos analíticos cuja articulação permite formular as regras da 

inferência (VALA, 2001, p. 104). 

 

Dessa maneira, mesmo cientes de que várias são as técnicas desenvolvidas na 

análise de conteúdo e que atuam no sentido de promover o alcance e a compreensão dos 

significados manifestos e latentes no material de comunicação, conforme nos aponta 

Minayo (2000), fizemos a opção pela análise temática ou categorial, que opera 

desmembrando o texto em unidades (categorias), “passando-o por um crivo de 

classificação e de quantificação, segundo a freqüência de presença ou ausência de itens 

de sentido. É um método de gavetas ou de rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem” (OLIVEIRA, 

2008, p. 571). Assim, a escolha pela análise de conteúdo, utilizando a técnica da análise 

categorial, colocou-nos numa condição favorável para atender a investigação que foi 

realizada, o problema e o corpo teórico definido na pesquisa, como também o tipo de 

comunicação que foi analisado. 
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4 PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS À 

LEITURA E À ESCRITA, DESENVOLVIDAS POR PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS 

 

Neste capítulo, faremos uma análise acerca das práticas avaliativas dos 

conhecimentos dos alunos relacionados à leitura e à escrita realizadas por duas 

professoras do 1º ano do Ensino Fundamental. Para tal análise, utilizamos os dados 

gerados a partir de observações de suas aulas, de entrevistas feitas ao longo das 

observações e ao final da pesquisa, como também de alguns documentos: instrumentos 

de avaliação e de registros utilizados por elas durante o ano letivo, que foram 

examinados e categorizados com base na análise de conteúdo, conforme Bardin (1979). 

Nosso objetivo é compreender as práticas das docentes, sem fazer críticas, 

apontar falhas ou enquadrar em perfis considerados adequados por determinadas teorias. 

Considerando essa observação, fizemos a opção por analisar separadamente os dados 

produzidos, mesmo reconhecendo muitas semelhanças nas práticas das professoras. 

Apresentaremos e discutiremos, inicialmente, os dados das práticas avaliativas 

desenvolvidas pela professora 1 e, na sequência, os da professora 2. No final do 

capítulo, relacionaremos as práticas das duas docentes. Lembramos que as professoras 1 

e 2 foram assim nomeadas, para que pudéssemos garantir a preservação de suas 

identidades. O mesmo procedimento foi utilizado quando houve a necessidade de 

citação dos nomes dos alunos envolvidos na pesquisa, quando utilizamos nomes 

fictícios.  

4.1 AS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO SOBRE OS CONHECIMENTOS DOS 

ALUNOS RELACIONADOS À LEITURA E À ESCRITA DESENVOLVIDAS PELA 

PROFESSORA 1  

 

 

Antes de iniciarmos a análise das práticas avaliativas da professora 1, faremos 

uma breve descrição da rotina desenvolvida pela docente, com o objetivo de situar o 

leitor em relação ao contexto em que essas práticas aconteciam. Salientamos que a 

professora trabalhava em uma escola de tempo integral e que, de acordo com ela, seus 

planejamentos eram feitos com o intuito de atender às demandas dessa jornada ampliada 

de estudos.  
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4.1.1 Uma breve descrição das práticas de alfabetização da professora 1  

 

Ao iniciarmos a pesquisa, a professora 1 apresentou-nos um quadro, elaborado 

por ela no começo do ano letivo, com uma rotina semanal das atividades desenvolvidas 

em sala de aula. Com base nas informações presentes nesse quadro, optamos por fazer 

as observações de aula nas segundas, quartas e/ou sextas-feiras, dias em que era dada 

maior ênfase ao ensino da leitura a e da escrita. Utilizamos os demais dias para coleta 

documental e/ou esclarecimentos com a professora, nos momentos em que os alunos 

participavam de oficinas não dirigidas por ela (artes e recreação). O Quadro 8, abaixo, 

representa a rotina semanal disponibilizada pela docente:  

 

Quadro 8 - Rotina semanal elaborada no início do ano letivo pela professora 1 

Segunda- feira Terça- feira Quarta- feira Quinta- feira Sexta- feira 

- Leitura de jornal 

pela professora; 

-Leitura de 

parlenda ou 

cantiga ou lista ou 

poesia ou trava-

língua pelo aluno 

e pela professora; 

-Leitura deleite; 

-Jogos de análise 

e reflexão sobre o 

sistema escrito 

alfabético; 

-Livro didático de 

português; 

-Leitura de 

palavras, frases 

e/ou textos pelo 

aluno; 

-Jogo do 

Programa Mente 

Inovadora; 

-Livro didático de 

matemática 

-Oficina de jogos 

matemáticos 

(quebra-cabeça, 

jogo da memória, 

trilha de números, 

batalha dos 

números, dominó, 

boliche, papa-

bola, jogo do 

mico, bingo) 

-Leitura deleite 

- Atividade 

xerocada de 

algum conteúdo 

de matemática 

-Leitura de parlenda 

ou cantiga ou lista ou 

poesia ou trava-

língua pelo aluno e 

pela professora. 

- Leitura deleite 

- Atividade 

diferenciada de 

acordo com o nível 

de pensamento de 

escrita; 

-Livro didático de 

português; 

- Jogos de análise e 

reflexão sobre o 

sistema escrito 

alfabético; 

-Leitura de palavras, 

frases e/ou textos 

pelo aluno. 

-Atividade de 

história. 

-Livro didático de 

matemática; 

-Brincadeira da 

forca e uso do 

dicionário; 

- Oficina de jogos 

matemáticos 

(quebra-cabeça, 

jogo da memória, 

trilha de números, 

batalha dos 

números, dominó, 

boliche, papa-

bola, jogo do 

mico, bingo); 

-Leitura deleite 

-Atividade de 

geografia 

 

-Produção 

textual; 

-Atividade de 

artes; 

-Retomada de 

escritas da 

semana; 

-Atividade de 

ciências; 

-Bingo de 

letras 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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O Quadro 9,  a seguir, apresenta um esboço das atividades desenvolvidas pela 

professora em cada dia observado.  

 

Quadro 9 - Atividades desenvolvidas na turma da professora 1 

Aulas Atividades desenvolvidas  

 

 

01 

 

 1- Contagem dos alunos presentes (Quadro quantos somos hoje?
10

) 

 2- Preenchimento do Quadro de chamadas
11

;  

 3- Preenchimento do Calendário do dia; 

 4 - Escolha do ajudante do dia; 
 5- Apresentação da rotina do dia; 

 6- Atividade do livro didático: (Leitura do texto em voz alta, realizado por uma 

aluna/Debate sobre o gênero do texto/Análise fonológica - palavras que rimam no 

texto e sílabas da palavra TATU);  

 7- Atendimento individual para esclarecimentos de dúvidas das atividades do livro; 

 8- Oficina de Letramento do Programa Mais Educação
12

.  

 

 

02 

 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia;  
5-Apresentação da rotina; 
6-Empréstimo de livros infantis para leitura em casa; 
7-Leitura de um poema

13
  

8-Trabalho com adivinha (leitura de uma adivinha, perguntas sobre a estrutura do 

gênero e apresentação de outras adivinhas). 
9-Leitura individual das “lições”. 

 

 
03 

 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2- Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
5-Apresentação da rotina; 
6-Atividade do livro didático de matemática;  
7-Apresentação do poeta na escola; 
8-Continuação da tarefa do livro didático; 
9-Atividades diferenciadas no caderno de classe. 
10-Atendimento individual para esclarecimentos de dúvidas sobre a atividade do 

livro. 
 

 1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 

                                                 
10

 O quadro “Quantos somos hoje” tinha como função o registro da quantidade de alunos presentes na sala 

de aula.  
11

 O quadro de “Chamada” tinha como função o registro dos nomes dos alunos presentes na sala de aula, 

com fichas móveis que serviam de apoio para que,  em caso de dúvidas, utilizassem-nas para  escrever 

seus próprios nomes. 
12

 A oficina de letramento atendia aos alunos da escola que apresentavam dificuldades no processo de 

alfabetização. O trabalho era feito por um monitor do Programa e os alunos escolhidos pela professora 

titular da turma.     
13

 Atividade não programada. (Solicitação da coordenação da escola, para apresentação da obra do poeta 

que faria visita na escola no dia seguinte).  
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04 

 

3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
4-Apresentação da rotina; 
5-Empréstimo de livros infantis para leitura em casa; 

 Registro do empréstimo dos livros no “Quadro de Empréstimos”;
14

 

6-Leitura de uma adivinha (Reflexão sobre o conteúdo do texto /Análise fonológica 

das palavras);  
8-Leitura deleite 
9-Atividade do livro didático (Leitura coletiva e compreensão do texto/Analise 

fonológica a partir da palavra geradora apresentada no livro: ESCOLA/Construção 

de frases). 
10- Oficina de Letramento do Programa Mais Educação.  

 

 

05 

 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
5-Apresentação da rotina; 
6-Brincadeira da forca 
7-Leitura deleite; 
8-Organização de material para atividade de matemática posterior (gráfico com 

barbantes sobre a medida de tamanho dos alunos);  
9-Atividade do livro didático; 
10- Oficina de Letramento do Programa Mais Educação. 

 

06 

 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
5-Apresentação da rotina; 
6- Escolha de um filme infantil para ser apresentado; 
7- Análise fonologia a partir dos títulos dos filmes. 
8-Apresentação do filme/ chamada individual para leitura das “lições” (ocorriam 

simultaneamente).  
9- Oficinas de recreação e artes.

15
   

 

 

07 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
5-Leitura deleite; 
6-Atividade no caderno de classe; 
7-Correção coletiva da atividade; 
8-Brincadeira com os jogos do CEEL

16
.  

 

 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
5-Apresentação da rotina do dia; 

                                                 
14

 No quadro de empréstimos, os alunos deveriam identificar título do livro escolhido e anotar seus nomes 

nos quadros correspondentes. 
15

 Oficina de recreação e artes era ministrada por uma monitora contratada pelo Programa Mais 

Educação, sem a interferência da professora titular. Não observamos o desenvolvimento da oficina.  
16

 Kit de jogos educativos, produzidos pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem  da 

Universidade de Pernambuco (CEEL/UFPE), com apoio do Ministério de Educação, distribuídos nas 

escolas das redes de ensino do país.  
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08 6-Atividade do livro didático: 
7-Brincadeiras livres.  
8-Atendimento individual para esclarecimentos de dúvidas sobre a atividade do 

livro. 

 

09 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
5-Brincadeiras livres; 
6-Atividade coletiva da apostila

17
; 

 

10 

1-Contagem dos alunos presentes; 
2-Preenchimento do Quadro de chamada; 
3-Preenchimento do calendário;  
4-Escolha do Ajudante do dia; 
5-Aplicação do teste de finalização do anão letivo (baseado na Provinha Brasil).  

 

Durante as observações, percebemos o trabalho com a leitura e a escrita, nos 

referidos dias da semana, apresentados na rotina semanal. No entanto, observamos a 

ausência de determinadas atividades propostas e o acréscimo de outras não apresentadas 

no planejamento. A professora informou que a rotina foi elaborada a partir de um 

documento enviado pela Secretaria de Educação para as escolas de tempo integral:  

“Não. Essa rotina a gente fez baseada em documento que veio 

da Secretaria de Educação para as escolas em tempo integral, 

que tinham que ter certas oficinas. Aí a gente estabeleceu 

algumas oficinas para o ano todo, que, no caso, foi da oficina 

de Língua Portuguesa, onde a gente iria trabalhar jogos, que 

ajudassem os meninos no pensamento de escrita. Esses jogos 

são a maioria do CEEL e outros jogos que a gente encontra em 

lojas. A oficina de matemática, também o ano todo. E outras 

oficinas que a gente não trabalha o ano todo, por exemplo: a 

questão de horta, você pode trabalhar o ano todo, mas aí gente 

vai alternando! Com oficinas que trabalham as questões 

étnicos- raciais [...] horta, dança. Até mesmo porque para a 

gente é tudo muito novo! E a gente tem que se apropriar de 

alguns conhecimentos que a gente, em sala de aula, trabalha 

muito superficial! Então foi baseada, nesse documento que veio 

essa rotina.” (Entrevista final).  
 

Conforme o Quadro 9,  percebemos que a professora iniciava sempre suas aula 

com a contagem de alunos presentes, preenchendo o quadro “Quantos somos hoje”, 

exposto na sala.  Na sequência, um dos alunos, espontaneamente ou sob o comando da 

professora, registrava o nome dos alunos presentes na sala, colocando as fichas com os 

                                                 
17

 Apostila confeccionada pelas professoras do 1º ano, devido à falta do livro didático nos primeiros 

meses do ano letivo.  Após a chegada do livro, a apostila assumia função complementar nas atividades.  
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nomes próprios no “quadro de chamada”. Depois, era escolhido o “Ajudante do dia”, 

que, da mesma forma, era registrado num quadro especifico, para visualização de todos. 

Essas atividades eram realizadas diariamente e levavam um bom tempo da aula, uma 

vez que a professora aproveitava esses momentos para explorar com os alunos alguns 

conceitos matemáticos, letra inicial, ordem alfabética e composição de palavras, 

utilizando os nomes dos alunos como referência. Depois que se encerrava esse bloco de 

atividades, a professora apresentava a rotina planejada para o dia, que era escrita por ela 

no quadro branco, lida pausadamente com os alunos e apagada à medida que as 

atividades iam sendo realizadas.  

Em relação aos demais itens da rotina diária, predominava o desenvolvimento de 

atividades homogêneas, que ora eram trabalhadas no coletivo da turma, ora realizadas 

individualmente pelos alunos. As atividades com o livro didático foram as mais 

utilizadas durante todo o período de observação, ocorrendo em metade das aulas 

observadas. Essas atividades, como também as atividades da apostila, que seguiam o 

mesmo objetivo, demandavam muito tempo, uma vez que a professora se preocupava 

em cumprir todas as questões que o livro ou apostila traziam em cada bloco de estudos 

ou unidades. Além dessas, foram desenvolvidas também outras atividades homogêneas, 

como: leitura e interpretação coletiva de adivinhas, uma atividade bastante lúdica que 

contava com a participação de todos da sala e proporcionava, na oralidade, a 

apresentação de outras adivinhas e suas respectivas respostas; a brincadeira da forca, da 

qual a turma participava com bastante entusiasmo, para tentar, através da sugestão de 

letras do alfabeto, acertar o nome oculto escolhido pela professora e ganhar a 

competição; a escolha do livro infantil, em que os alunos liam títulos novos e contavam 

um pouco das histórias lidas na semana anterior, enquanto registravam no “quadro dos 

empréstimos” os seus nomes próprios no espaço destinado aos livros escolhidos por 

eles; e a atividade no caderno de classe, que solicitava a escrita espontânea de palavras e 

frases para posterior correção coletiva.  

Constatamos também a presença de atividades diferenciadas, ainda que tenham 

sido desenvolvidas em menor frequência. Dentre elas, a chamada para as “lições” 

(leitura feita pelos alunos, individualmente, de acordo com nível de aprendizagem e sob 

a observação da professora); as atividades nos cadernos de classe, conforme o nível de 

escrita dos alunos (escritas de palavras e frases ou leitura, compreensão e produção 

textual); e a utilização dos jogos da caixa do CEEL, embora não tenha parecido haver 

encaminhamento por parte da professora em relação aos agrupamentos dos alunos. Foi 
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possível observar que, mesmo sem a orientação da docente, os alunos se agrupavam de 

maneira que os que tinham mais dificuldades tivessem o apoio dos demais nas jogadas. 

A professora esclarecia algumas dúvidas, quando era solicitada, ou interferia no 

comportamento de determinados alunos, quando não participavam das jogadas ou 

promoviam conflitos nos grupos. Pareceu-nos que os alunos tinham familiaridade nas 

regras de todos os jogos da caixa.  

Nesse contexto de alfabetização, focamos nosso olhar sobre as ações da 

professora que poderiam estar relacionadas à avaliação dos conhecimentos das crianças 

no que se refere à leitura e à escrita. Assim, constatamos que a docente utilizava 

diversos instrumentos para avaliar os alunos durante o ano letivo, fazia registros dos 

resultados obtidos nas avaliações em diferentes suportes, além de realizar intervenções e 

adaptações nas atividades vivenciadas em sala de aula, com propósito de atender às 

diversas necessidades de aprendizagem das crianças, conforme apresentaremos nas 

análises a seguir.  

4.1.2 A utilização de diversos instrumentos para avaliar os conhecimentos das 

crianças sobre o SEA ao longo do ano letivo  

 

Ao considerarmos a importância dos instrumentos de avaliação, que vão desde 

“o teste criterioso, descrevendo de modo analítico um nível de aquisição ou de domínio, 

à observação in loco dos métodos de trabalho, dos procedimentos, dos processos 

intelectuais do aluno” (PERRENOUD, 1999, p. 15), podemos afirmar que, no que se 

refere aos instrumentos de avaliação utilizados no processo de alfabetização, estes 

precisam dar conta de avaliar um conjunto de habilidades essenciais que englobem o 

aprendizado do SEA e as habilidades de compreensão de leitura, de produção de textos 

escritos e da fala pública, como nos indica Morais (2012). Dessa forma, acreditamos 

que, ao utilizar instrumentos variados, é possível que o professor perceba mais 

claramente as diferenciadas facetas de aprendizagem dos alunos ao longo do ano, o que 

justifica a análise neste primeiro momento.  

Os instrumentos utilizados pela professora para avaliar os conhecimentos 

ligados à leitura e à escrita foram: o teste de sondagem, o teste do Programa Via Escola, 

o teste elaborado pela docente com base na Provinha Brasil, as fichas de lições e as 

atividades realizadas nos cadernos de classe e de texto dos alunos. Assim, fizemos uma 

análise geral dos conhecimentos/habilidades avaliados nesses instrumentos, bem como 
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em que períodos eles eram utilizados pela docente, durante o ano letivo, conforme 

apresentamos no Quadro 10, abaixo 

 

Quadro 10 - Instrumentos de avaliação utilizados pela professora 1: frequência de 

utilização e conhecimentos /habilidades avaliados. 

 

Competências e habilidades 

avaliadas
 

Instrumentos/períodos que eram utilizados   

 

 

   Total 

No inicio e 

final do ano 

letivo 

Bimestral No final do 

ano letivo 

Frequentemente em sala de aula. 

Teste de 

sondagem 

Teste Via 

Escola 

Teste 

Provinha 

Brasil 

Atividades nos 

cadernos de 

classe 

Atividades nos 

cadernos de 

texto 

Fichas de 

lições18 

Escrita do nome próprio  X X X X --- --- 4 

Diferenciação de letras e 

outros símbolos   

--- --- X X --- --- 2 

Reconhecimento de letras  --- --- X --- --- X 2 

Reconhecimento da letra 

inicial de palavras (a partir 

de figuras)  

--- --- X X --- --- 2 

Identificação do número de 

sílabas de palavras  

--- --- X X --- --- 2 

Identificação de sílaba 

inicial de palavras 

--- --- X X --- --- 2 

Identificação de palavras 

em textos conhecidos  

--- X --- --- --- --- 1 

Escrita de palavras ditadas X X --- X --- --- 3 

Escrita de frases ditadas X --- --- X --- --- 2 

Escrita de textos ditados  --- X --- --- --- --- 1 

Escrita de textos 

espontâneos  

 X --- --- X --- 2 

Leitura de palavras --- --- X X --- X 3 

Leitura de frases e/ou 

textos 

--- X X --- --- X 3 

Compreensão de textos --- X X --- --- X 3 

 

Conforme os dados apresentados no Quadro 10, determinados 

conhecimentos/habilidades sobre a leitura e a escrita eram avaliados pela docente com 

maior ou menor frequência durante o ano letivo. Essa frequência pode ser percebida não 

só de acordo com a quantidade de vezes que se apresentam nos itens que compõem os 

                                                 
18

-Utilizadas predominante mente a partir do 2º semestre.  
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instrumentos que fazem parte da prática avaliativa da professora 1, mas, também, 

conforme a periodicidade em que esses instrumentos eram utilizados por ela, seja em 

momentos pontuais (no inicio do ano letivo, nos bimestres e ao final do ano) ou 

frequentemente durante  as aulas.  

Dessa forma, podemos dizer, inicialmente, que os conhecimentos  das crianças 

relacionados à escrita do nome próprio e de palavras ditadas, à leitura de palavras, frases 

e/ou textos, e à compreensão textual eram avaliados pela professora a partir da maioria 

dos  instrumentos, sendo o primeiro avaliado com maior frequência, uma vez que os 

instrumentos utilizados pela docente, com o intuito de avaliá-lo, eram aplicados do 

início ao final do ano letivo, diferente dos últimos conhecimentos. O Quadro 10  

também nos revela que a avaliação de outros conhecimentos sobre a leitura e a escrita, 

se fazia presente nos itens de até 02 (dois) instrumentos utilizados pela docente, 

variando apenas quanto à periodicidade com que eram avaliados ao longo do ano.   

Assim, ao realizarmos uma analise mais detalhada sobre os instrumentos de 

avaliação utilizados pela professora, iniciamos a partir do teste de sondagem indicado 

pela docente como muito importante em sua prática avaliativa. Esse teste era utilizado 

por ela, no início e ao final do ano letivo, para avaliar as habilidades dos alunos em 

relação à escrita de seus próprios nomes e de palavras e/ou frases. Em contato com o 

referido instrumento, verificamos que se tratava de um exercício, composto de linhas, 

sem enunciado, em que os alunos, após a escrita espontânea dos seus nomes, escreviam, 

também, quatro palavras (mortadela, presunto, queijo, pão) e uma frase (o menino come 

queijo), ditadas pela professora. É o que podemos observar na figura 1, a seguir:  

 

 

Figura 1- Teste de sondagem inicial. (acervo P1) 
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 A docente enfatizou que o uso desse instrumento estava respaldado na teoria 

da Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999) e que lhe 

permitia perceber as hipóteses das crianças sobre o SEA. Em entrevista, a docente 

explicou que aplicava os testes individualmente, aluno por aluno, para “observar de 

perto e fazer perguntas”, para confirmar ou esclarecer algumas dúvidas em relação às 

escritas apresentadas por eles.  

[...] quando a gente pega eles no comecinho do primeiro ano, 

você faz aquela sondagem, você vê o pensamento de escrita dele 

[...] eu chamo assim, veja, são vinte e cinco alunos, então, por 

dia, eu chamo cinco [...] isso logo no começo do ano. 

(Entrevista final).  

 

A escolha desse instrumento, com um ditado de palavras que variava quanto ao 

número de sílabas e de uma frase, confirmou o posicionamento anterior da professora, 

quando disse que estava respaldada na teoria da Psicogênese da Língua Escrita 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 1999). Este é um procedimento bastante difundido e 

utilizado por grande parte dos professores e instituído como instrumento de diagnóstico 

dos conhecimentos sobre o SEA, embora as autoras daquela teoria não tenham tido a 

intenção de transformar esse instrumento, utilizado na pesquisa psicogenética realizada 

por elas, em um modelo de instrumento avaliativo a ser seguido, como esclarece 

Ferreiro (1993) em nota de rodapé:  

A utilização dos resultados de pesquisa como “testes” escapa à 

responsabilidade do pesquisador: eu não fabriquei nenhum teste de “quatro 

palavras e uma frase”, nem de análise das partes de uma oração escrita e, 

mesmo assim, usam-se no Brasil essas expressões para designar provas com 

fins diagnósticos. (FERREIRO, 1993, p. 75).  

 

Alguns autores vêm confirmar a importância dada, pela professora, ao ditado 

como um recurso importante para avaliar as hipóteses das crianças sobre o SEA. A esse 

respeito, Morais (2012), diz que:   

Ao aplicarmos os ditados de palavras para avaliar o nível de escrita, devemos 

buscar detectar o que a criança tem como resposta para nossas duas perguntas 

básicas: 1- O que a escrita representa (ou nota)?;  e  2- Como a escrita cria 

representações ( ou notações )? Portanto, ao olhar o que o menino ou menina 

escreve, devemos descobrir que respostas ele (a) está adotando para essas 

questões. (MORAIS, 2012, p. 167). 

 

Assim, consideramos que a professora parecia perceber a necessidade de 

conhecer o que os alunos sabiam sobre o sistema de escrita e o que ainda precisavam 

saber. Essa prática permitiu dizer que a docente utilizava o teste com um propósito 

claro, partindo do conceito de que as crianças constroem conhecimentos sobre a língua 
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escrita e que esses conhecimentos precisam ser diagnosticados por ela no início do 

processo de alfabetização. Isso nos levou a considerar que o referido instrumento não se 

tratava de um cumprimento a uma norma estabelecida e que também não tinha relação 

alguma com os antigos testes de prontidão, uma vez que não havia interesse da 

professora em identificar a maturidade e classificar os alunos em aptos ou não aptos 

para começar o processo de alfabetização.  

A docente enfatizou que, embora realizasse o teste de sondagem apenas no 

início e final do ano, acompanhava as hipóteses das crianças durante todo ano letivo, 

usando o mesmo procedimento do ditado, em atividades feitas, pelos alunos, nos 

cadernos de classe. Ao manusearmos os referidos cadernos pudemos observar que havia 

diversas atividades, em que os alunos eram solicitados a escrever, de forma espontânea, 

palavras e/ou frases. Na maioria delas, existiam registros feitos pela professora, ao lado 

ou abaixo das escritas espontâneas das crianças. Ao lado, geralmente encontrávamos a 

reescrita convencional das palavras e, abaixo, alguns traços que indicavam a forma 

como os alunos liam o que escreviam. É o que podemos observar na figura 2:   
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Figura 2- Atividades realizadas pelos alunos nos cadernos de classe. (acervo P1). 

 

Ao analisarmos as referidas atividades, consideramos que elas poderiam, de 

fato, possibilitar a investigação dos conhecimentos das crianças sobre o SEA. O que nos 

levou a crer que a atenção permanente da professora, percebida durante as observações, 

no que diz respeito às notações produzidas pelas crianças, evidenciava que a avaliação 

não era somente realizada em momentos pré-determinados, nem pensada como algo 

separado de todo o processo de alfabetização. Isso ficou evidenciado quando, em 

entrevista, a professora nos falou sobre os momentos e formas de avaliação que utilizou 

durante o ano letivo:  

P1- Eu utilizei a observação, o contato com eles oralmente 

mesmo, a questão da prova escrita também e outros desafios 

que eu lançava assim, ou em dupla ou em grupo. E aí eu ia 

percebendo, para saber o que eles estavam pensando. O maior 

desafio é você saber o que é que o aluno está pensando sobre 

aquilo ali. Então os instrumentos que eu utilizei foram a 

observação, o oral e escrita. (Entrevista final).  

P1- Avalio no dia a dia mesmo. Assim, nas minhas observações. 

É claro que tem aquele momento estanque, né? Que é dividido 

em primeira unidade, segunda unidade, terceira e quarta. Que a 

gente tem que fazer para lançar uma nota na caderneta. Mas, 

no dia a dia, basicamente de quinze em quinze dias [...] porque 

eu vou vendo se está dando resultado, se o aluno está 

conseguindo se apropriar do que está sendo proposto. [...] 
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quando a gente pega eles no comecinho do primeiro ano, você 

faz aquela sondagem, você vê o pensamento de escrita dele, a 

questão da leitura, na sondagem. Aí, eu chamo eles [...] vou 

mostrando as letras do alfabeto, para saber até onde eles 

identificam e não identificam. Então aí toda semana eu chamo. 

(Entrevista final).  
 

Além do teste de sondagem e das atividades realizadas nos cadernos de classe 

dos alunos, a professora também utilizava o teste do Via Escola, embora, essa utilização 

ocorresse apenas, segundo depoimentos da docente, para atender a uma avaliação 

institucional da rede de ensino. O referido teste tratava-se de um instrumento unificado 

enviado pela SEE (Secretaria Executiva de Educação), com base no Programa Via 

Escola
19

 para avaliação bimestral da turma no que se refere às habilidades relacionadas 

ao nome próprio, à identificação de palavras em textos conhecidos (lidos de cor), à 

escrita de palavras e textos ditados pela docente, à escrita de textos espontâneos, à 

leitura de frases ou textos e à compreensão de textos. A figura 3, abaixo, apresenta o 

teste enviado no 2º semestre, que deveria ser aplicado conforme orientações (ANEXO 

1), do referido programa.  

 

               

                                                 
19

 Programa Via Escola, do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, atende ao município investigado 

com programas de formação continuada e ações de mobilização política. Fase piloto (2012-2014).  
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Figura 3- Teste Institucional do Programa Via Escola. (acervo P1). 

De acordo com a docente, havia bimestres em que ela não utilizava esse 

instrumento para avaliar os alunos, mesmo tendo que preencher uma planilha com 

informações da avaliação para a SEE. Segundo seus depoimentos, avaliava a evolução 

dos aspectos acima mencionados a partir das atividades realizadas em sala de aula. A 

segurança em utilizar outros instrumentos, que não os institucionalizados, para avaliar 

os alunos, parecia estar atrelada à sua experiência profissional, ou seja,  ela demonstrava 

ter certeza de que, usando um ou outro instrumento, obteria as informações esperadas. 

Podemos afirmar, assim, que, à medida que os professores aumentam sua experiência 

no trabalho, adquirem os saberes da ação que permitem a tomada de decisão sobre como 

usar o tempo, organizar as atividades e avaliar o desempenho dos alunos (CHARTIER, 

2007).  

A professora apresentou-nos, também, um teste, que era geralmente aplicado 

no final do ano letivo, elaborado por ela, junto com uma colega da escola, com itens da 

Provinha Brasil
20

, o que, de acordo com depoimento da docente, permitia uma 

visualização das habilidades adquiridas por seus alunos ao final do ano letivo, as quais 

                                                 
20 Avaliação diagnóstica que visa investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e 

ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvidas por crianças matriculadas no 2º ano do 

ensino fundamental das escolas brasileiras (INEP, 2014). 
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seriam “exigidas e avaliadas” no ano seguinte, caso participassem dessa avaliação no 

município. Os itens do teste citado permitiam a avaliação da escrita do nome próprio, da 

diferenciação das letras de outros símbolos, do reconhecimento das letras do alfabeto 

(aleatoriamente ou no início dos nomes), da identificação do número de sílabas e das 

silabas iniciais das palavras, da leitura de palavras, frases e textos e da compreensão de 

textos de diferentes gêneros, como podemos conferir na figura 4.   

    
 

Figura 4- Instrumento de avaliação baseado na Provinha Brasil. (acervo P1). 

Durante as observações, a docente demonstrou considerar importante a 

aplicação da Provinha Brasil, embora, conforme Morais et al (2009), essa avaliação nem 

sempre seja  julgada como positiva pela comunidade da área da educação e que os 

favoráveis a ela sinalizem a necessidade de  algumas mudanças no instrumento. 

Percebemos que a professora não utilizava o instrumento para treinar seus alunos, para a 

referida avaliação no ano seguinte. Sua utilização estava baseada na pertinência que a 

professora encontrava, do instrumento em si, como recurso avaliativo, conforme 

abordou durante a entrevista: “eu e minha colega preparamos mesmo, baseadas na 

Provinha Brasil [...], porque a gente achou que atendia mais.” (Entrevista final). 

O Quadro 10 indicou-nos também que, além dos testes realizados em 

momentos específicos – no inicio, a cada bimestre e ao final do ano letivo – a docente 

frequentemente utilizava algumas atividades vivenciadas em sala de aula como 
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instrumentos para avaliar os conhecimentos dos alunos relacionados à leitura e à escrita. 

Dentre essas atividades, estão as realizadas nos cadernos de classe, nos cadernos de 

texto e nas fichas de “lição”. Nas atividades dos cadernos de classes, como dito 

anteriormente, predominavam questões que solicitavam a escrita espontânea de palavras 

e frases ditadas ou a partir de figuras. Dessa forma, a professora avaliava a evolução dos 

conhecimentos sobre o SEA. Nos cadernos de classe, foram identificadas também 

outras atividades que possibilitavam a avaliação de outros aspectos, como: a 

diferenciação de letras e outros símbolos, o reconhecimento das letras do alfabeto, a 

identificação do número de sílabas e/ou das silabas iniciais de determinadas palavras, a 

leitura de palavras, entre outros.  

Durante as atividades realizadas no caderno de texto, a professora geralmente 

solicitava que os alunos construíssem textos, a partir de alguns encaminhamentos feitos 

por ela coletivamente, e escrevessem livremente, da forma que soubessem. Dessa 

forma, surgiam escritas, tanto de palavras soltas que precisavam da leitura do aluno para 

interpretação pela professora (no caso de alunos que se encontravam com hipóteses 

mais iniciais do SEA), como também de escritas mais elaboradas (dos alunos que já 

consolidaram o sistema de escrita). De posse dessas escritas, a docente, sempre que 

achava necessário, pedia para que os alunos lessem os textos feitos por eles. Assim, 

quando ocorriam situações em que essas escritas estavam representadas por algumas 

letras ou palavras aleatórias, mas registravam a narração de um texto com uma 

sequência lógica, a professora registrava, ao lado, as ideias apresentadas e validava a 

composição textual do aluno. Em outros casos, quando não havia uma narrativa textual, 

por parte dos alunos, a docente aproveitava o registro das palavras para identificar as 

hipóteses sobre o SEA. Nos casos em que os alunos já construíam textos que podiam ser 

lidos facilmente, ela avaliava as questões relacionadas à estrutura textual. A figura 5, 

abaixo, apresenta alguns exemplos de textos realizados pelos alunos, nestes cadernos, 

com anotações feitas pela professora após avaliação das produções.  
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Figura 5- Atividades realizadas pelos alunos nos cadernos de texto (P1). 

 

Outra atividade realizada em sala de aula, considerada também pela docente 

como instrumento de avaliação importante durante o processo de alfabetização de seus 

alunos, tinha como objetivo identificar o nível de leitura. Segundo a professora, essa 

ferramenta só começou a ser utilizada quando ela atentou para o fato de que alguns 

alunos já percebiam a relação som-grafia do sistema de escrita alfabética. Nessa 

atividade, denominada de “chamada para a lição”, os alunos eram solicitados a fazer a 

leitura individual de fichas confeccionadas pela professora, compostas de palavras, 

frases e/ou pseudotextos, no birô da professora, conforme apresentamos na figura 6,  a 

seguir:  

 

    

Figura 6- Lições com palavras/ frases e com textos. (acervo P1). 



81 

 

 

Vale salientar que, quando alguns alunos apresentavam dificuldades no 

reconhecimento de algumas letras que compunham as silabas escritas nas fichas de 

lições, a professora utilizava-se das letras do alfabeto móvel para perceber quais delas 

ainda não eram reconhecidas por esses alunos. Ou seja, a professora utilizava outro 

recurso de avaliação que se prestava a atender outros objetivos, em determinados 

momentos da atividade com as lições. Isso foi justificado por ela quando falou, em 

entrevista, sobre a importância do reconhecimento das letras do alfabeto no processo de 

alfabetização. 

“Eu acho que aí é o principal. Não é que seja o principal, mas o 

aluno tem que saber o que são esses códigos aí, o que eles 

significam. Que eles, juntos vão formar palavras e daí textos. 

Então o aluno terminar o primeiro ano sem, no mínimo, saber o 

nome das letras. É difícil. Isso é a base para que ele leia, ao 

menos, do jeito que fala, para depois se preocupar com outras 

coisas como: ortografia, gramática.” (Entrevista final).  

 

A partir da análise dos instrumentos utilizados pela docente, apresentada até 

então, constatamos que, na prática avaliativa da professora 1, predominava a 

investigação da evolução dos alunos em relação à escrita do nome próprio. Em 4 

(quatro) dos 6 (seis) instrumentos utilizados pela professora, havia a solicitação da 

escrita do nome próprio da criança que,  conforme observamos, era realizada sem o 

apoio da ficha do nome próprio
21

, exceto nas atividades de classe. Ou seja, nos testes de 

sondagem, do Via Escola e da Provinha Brasil, as escritas dos nomes eram espontâneas, 

da forma que a criança soubesse fazer. Dessa forma, a escrita do nome próprio, 

realizada pelos alunos, era avaliada pela professora no início, a cada bimestre e no final 

do ano letivo, nos testes utilizados pela docente, e no dia a dia, nas atividades feitas nos 

cadernos de classe.  

Havia uma preocupação, revelada nos instrumentos da avaliação, em relação aos 

conhecimentos das crianças sobre o SEA. Tais conhecimentos foram avaliados no início 

do ano, nos bimestres e ao final do ano, através dos itens de 3 (três) dos 6 (seis) 

instrumentos apresentados, que solicitavam a escrita do nome próprio das crianças 

(palavra estável) e de palavras e frases ditadas pela professora. Foi possível perceber 

que, no teste de sondagem utilizado pela docente, já no início do ano, os alunos eram 

                                                 
21 As fichas com o nome próprio ficavam no quadro de chamadas. Nelas havia a escrita dos nomes, em 

letra de imprensa e manuscrita.  
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solicitados a escrever, de forma espontânea, palavras com número de sílabas diferentes, 

de mesmo campo semântico, e uma frase; e que, diante dessas escritas, a professora 

avaliava as hipóteses das crianças sobre o SEA. Ao longo do ano letivo, essas hipóteses 

eram acompanhadas pela docente, através das atividades dos cadernos de classes e de 

texto e do teste do Via Escola que, solicitava também a escrita de um texto ditado, o que 

permitia, ainda, uma avaliação sobre a segmentação entre as palavras no texto. Assim, 

podemos dizer que a investigação dos conhecimentos sobre o SEA parecia ser 

prioritária na prática avaliativa da professora. Essa afirmação se dá não só porque 

localizamos questões que avaliam os conhecimentos sobre o SEA em metade dos 

instrumentos, mas pelo fato de que eles eram, também, os mais utilizados pela 

professora durante o ano letivo. 

A professora deixou muito claro, em seus depoimentos, que considerava muito 

importante o reconhecimento, pelas crianças, do nome das letras do alfabeto para o 

processo de alfabetização. No entanto, só localizamos itens que correspondiam a essa 

avaliação nas “lições” e no teste da Provinha Brasil, que eram utilizados, 

respectivamente, a partir do 2º semestre e no final do ano letivo. Da mesma forma, a 

avaliação da leitura de palavras, frases e textos e/ou de compreensão textual só foi 

percebida com maior ênfase nos instrumentos utilizados pela professora a partir do 2º 

semestre. Isso nos levou a considerar que o conhecimento das letras do alfabeto era 

avaliado no 1º semestre somente quando a professora julgava necessário, com a 

utilização de outros recursos, como o alfabeto móvel, por exemplo, e que a avaliação da 

leitura e da compreensão textual ocorria conforme a evolução do aprendizado dos 

alunos. Tais considerações podem ser confirmadas a partir do depoimento da 

professora:  

[...] à medida que eles vão se apropriando do que foi 

estabelecido, eu já determino outros objetivos, outras 

habilidades, por exemplo: no começo do ano tem essa questão 

da identificação de letras, aí quando eu vejo que ele já 

identifica as letras, aí eu vou ver se ele lê palavras e frases; aí 

quando ele já lê palavras e frases com fluência, vamos para 

textos; ele agora está lendo textos silabando ou com fluência, 

vamos ver se ele consegue inferir informações daquele texto, se 

ele consegue localizar. Enfim, os desafios vão aumentando, à 

medida que ele vai avançando. (Entrevista final).  

 

A avaliação dos demais conhecimentos, como a identificação da 1ª letra do 

nome das figuras, do número de silabas e sílaba inicial das palavras, de palavras em 
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textos conhecidos, escrita de textos ditados e de textos espontâneos só foi percebida em 

1 (um) ou 2 (dois) instrumentos utilizados pela professora, embora tenha sido percebida 

nas diversas intervenções realizadas em sala de aula, sobre as quais deteremos nossa 

análise mais adiante.  

Ficou evidente que a docente tinha clareza quanto aos objetivos de cada um dos 

instrumentos utilizados por ela e das informações possíveis, ou não, de serem geradas a 

partir deles. Além disso, consideramos que, ao estar sempre atenta às respostas dos 

alunos, a docente alterava, quando necessário, alguns encaminhamentos originais dos 

testes ou adicionava outros recursos para ter acesso às informações mais acertadas do 

que estava sendo avaliado. Diante dos resultados obtidos a partir da utilização de tais 

instrumentos, era parte também da prática avaliativa da professora fazer registros em 

momentos pontuais que, segundo ela, auxiliavam-lhe em seus planejamentos e ações 

pedagógicas. É sobre esses registros que focaremos nossa próxima análise. 

4.1.3 Os registros realizados pela professora 1 a partir das avaliações  realizadas 

durante o ano letivo  

 

Ao considerarmos que “a avaliação parte sempre da interpretação do que se vê” 

e que “cada pessoa interpreta o que observa de uma maneira própria e única” 

(HOFFMANN, 2012, p. 86-87), entendemos que os registros realizados pelos 

professores, do que foi observado no que se refere às aprendizagens de seus alunos, a 

partir da utilização de instrumentos específicos ou das atividades do dia a dia, são 

elementos que integram o processo e que podem se relacionar à postura do professor, 

diante dos conhecimentos, expressos ou não, pelos alunos quando são avaliados.  

Alguns autores sugerem que as observações feitas pelos professores nos anos 

iniciais de alfabetização devam se materializar em registros que respondam como cada 

aluno vai avançando em relação a algumas questões fundamentais como:  

 

[...] considerando o domínio da escrita alfabética, documentamos, por 

exemplo, se o aluno: • diferencia letras de números e outros símbolos, 

empregando apenas letras ao escrever; • escreve e lê respeitando as 

convenções de sentido “esquerda/ direita” e “do alto para baixo”; • consegue 

refletir sobre os segmentos sonoros das palavras: a) detectando se uma 

palavra oral tem mais sílabas que outra; b) identificando e produzindo 

palavras que começam com sílabas orais parecidas; c) identificando e 

produzindo palavras que rimam. Outras situações avaliativas podem ser: • 

quando ele ainda não compreende que a notação escrita registra os segmentos 

que pronunciamos ao falar as palavras, procuramos identificar se ele: varia a 

ordem e quantidade de letras ao tentar escrever palavras que não decorou; se 
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varia o repertório de letras ao produzir aquelas primeiras escritas; • quando já 

compreende que a notação escrita registra os segmentos orais das palavras, 

procuramos reconhecer se já entende que nosso sistema de escrita e se prevê 

relações entre unidades gráficas (as letras) e unidades sonoras (os fonemas); • 

caso ele apresente a hipótese de que cada letra representa uma sílaba, 

reconhecer se ele usa, na maior parte das vezes, letras que representam um 

dos sons de cada sílaba da palavra escrita; • caso esteja mais avançado (tendo 

desenvolvido, por exemplo, a hipótese silábico-alfabética ou a alfabética), 

registrar: (a) que correspondências letra-som já incorporou e quais 

correspondências letra- som ainda precisa aprender; e (b) se ele escreve 

deixando espaços (segmentação) entre as palavras de uma frase. 

(ALBUQUERQUE; MORAIS, 2007, p. 136).  

 

Dessa forma, faremos, a partir de agora, uma análise sobre os registros 

realizados pela professora das aprendizagens dos alunos em relação aos conhecimentos 

sobre o SEA. Para tal análise, recorremos aos 2 (dois) cadernos pessoais da professora 

(usados para acompanhamento da leitura e da escrita),  à  planilha da Secretaria de 

Educação e  à caderneta da turma, instrumentos de registro utilizados pela professora 

durante todo ano letivo. De posse de tais instrumentos, buscamos perceber que 

conhecimentos e/ou habilidades eram registradas pela professora e em que momentos 

ocorriam esses registros, conforme apresentamos no Quadro 11, abaixo:  

 

Quadro 11 - Conhecimentos e habilidades das crianças registradas nos 

instrumentos utilizados pela professora 1. 

Conhecimentos 

e/ou habilidades 

das crianças, 

registradas pela 

professora 

Instrumentos de registros 

Caderno pessoal Planilha 

da SEE  
(Bimestral) 

Caderneta Total 
De escrita 

(bimestral) 
De 

leitura 

(semanal/

2º 

semestre)  

Perfil 

inicial 

(início do 

ano)  

Registro 

avaliativo22 

(bimestral)  

Parecer 

avaliativo 
(bimestral)  

Perfil 

final  

(final 

do ano)  

 

 
Sobre 

o 

SEA  

 

Escrita 

do nome 

próprio.  

 

X __ X X __ __ X 4 

Hipótese 

sobre a 

escrita. 

 X __ __ X __ X -- 3 

Reconhe

cimento 

das 

letras do 

alfabeto 

__ X X X __ X X 5 

Escrita de textos 

espontâneos com 

coerência  

__ __ X __ __ __ __ 1 

Escrita de textos 

com 

__ __ X  __  X 2 

                                                 
22

 Registro de notas de todos os componentes curriculares. 
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segmentação 

convencional  

Localização de 

palavras em 

textos 

memorizados  

__ __ X __ __ __ __ 1 

Leitura de 

palavras 

__ X __ __ __ X X 3 

Leitura de frases  __ X __ __ __ X  2 

Leitura de textos __ X X __ __ X X 4 

Compreensão de 

textos 

__ X X __ __ __ --- 2 

Total de 

conhecimentos/ 

habilidades por 

instrumentos  

 

 

2 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

5 

 

27 

 

27 

 

Conforme observamos no Quadro 11, os registros realizados pela docente 

relacionados aos conhecimentos sobre o SEA e à leitura de palavras e de textos são os 

mais presentes nos diferentes instrumentos de registro das aprendizagens dos alunos 

utilizados por ela, variando apenas, em alguns casos, quanto à frequência em que são 

realizados durante o ano letivo. Outros conhecimentos são anotados pela professora em 

apenas um ou dois instrumentos, o que pareceu indicar uma menor relevância no que se 

refere aos registros das aprendizagens das crianças que necessitam ser acompanhadas 

durante o processo de alfabetização. Esses dados nos levaram a analisar mais 

detalhadamente os registros feitos em tais instrumentos de anotação.  

Iniciaremos essa análise pelos registros encontrados no primeiro instrumento 

apresentado pela professora durante a pesquisa, o caderno pessoal de registro das 

aprendizagens relacionadas à escrita. Desde o início, a docente dava indícios de que 

esse caderno era bastante importante para nortear sua prática de alfabetização. Ela nos 

disse em entrevista: “eu tenho um caderno. Eu sempre abro um para cada turma. E aí 

nesse caderno eu faço minhas anotações, seja no grupo, como é que está o grupo, ou 

individual, de cada um”. (Entrevista final). 

Ao analisarmos o referido caderno, percebemos que havia muitos dados 

relacionados à aprendizagem dos alunos. Havia algumas informações sobre a escrita do 

nome próprio dos alunos e algumas páginas com quadros, feitos nos meses de fevereiro, 

junho, setembro e dezembro, com o título: “Fichas de avaliação do pensamento da 

escrita”. Não achamos conveniente apresentar uma cópia dos quadros originais, por 

conter os nomes dos alunos da turma, que manteremos em sigilo. A figura 7, abaixo, faz 

uma alusão ao quadro feito pela professora no início do ano letivo.  
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Pensamento de Escrita                                   Legenda:     c/l (com letras) 

                                                                                                    c/r (com rabiscos) 

                                                                                            g (garatujas) 

*Se o aluno se recusar a escrever oferecer letras móveis.  

Pré-silábico Silábico 

João 
23

  (c/letras) 

Maria (c/l) 

José   

Marcos (c/l) 

Lúcia (c/l) 

Ariel  

Emilie 

Luiza 

Luana (c/l) 

Júlio César  

Mariana (c/l) 

Wallace (c/l) 

Napoleão 

Paula 

Otávio (c/l)  

Luan (c/l) 

Roberto (c/l) 

Bianca (c/l) 

 

Pedro (quantitativo) 

Joaquim (quantitativo) 

Fernanda (qualitativo) 

 

Silábico- Alfabético 

 

 

 

Alfabético 

Karla 

 

Figura 7- Modelo ilustrativo baseado na 1ª ficha feita pela professora 1 em seu caderno pessoal. 

Percebemos que, ao utilizar o quadro, a professora agrupava os alunos 

conforme os seus níveis de escrita (pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e 

alfabético), de acordo com a teoria da Psicogênese da Língua Escrita, e complementava 

seu registro do nível pré-silábico com alguns códigos: C/L (com letras), C/R (com 

rabiscos), G (garatujas).  No nível silábico, incluía algumas palavras complementares: 

quantitativo e qualitativo. A docente esclareceu que, geralmente, fazia os registros 

baseada nas informações do teste inicial de sondagem, e nos meses seguintes reportava-

se aos cadernos de classe e de textos e, quando necessário, fazia um ditado final para 

anotar a evolução de alguns alunos do começo ao final do ano letivo. Em seus 

depoimentos, a docente ressaltava que, a partir desses registros, era muito fácil saber 

como o grupo deveria ser organizado, que atividades deveriam ser utilizadas em sala de 

aula.  

Durante a pesquisa, a docente nos apresentou o caderno pessoal de registro da 

leitura dos alunos, que, segundo ela, era utilizado durante as chamadas para a leitura das 

“fichas de lições”, a partir do 2º semestre. Os registros feitos nesse caderno, conforme 

vimos no Quadro 11, estavam relacionados aos conhecimentos e/ou habilidades de 

reconhecimento das letras do alfabeto, de leitura de palavras, frases e textos e, da 

compreensão textual. Vale salientar que, como dito, durante a análise dos instrumentos, 

no que se refere à primeira habilidade, a docente utilizava um alfabeto móvel como 

recurso, sempre que algumas crianças tinham dificuldade de ler as palavras das lições. 

                                                 
23 Os nomes apresentados das crianças, em todo corpo do texto, são fictícios para garantir o anonimato 

delas.  
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Assim, fazia registros do tipo: “errou as letras M, H e K”, “não reconhece as letras” e 

“reconhece algumas letras” para indicar o nível de conhecimento sobre as letras. Em 

relação às demais habilidades, identificamos registros como: “lê com ajuda”; “lê 

palavras e frases silabando ou fluentemente”; “lê frases fluentemente”; “lê texto 

silabando”; “interpretou bem/ razoável”. É o que podemos observar na figura 8 abaixo, 

retirada do caderno de registro da professora a partir das leituras feitas pelos alunos:  

 

       Aluno A                                                                                   Aluno B 

        
 

  

                                                    Aluno C 

                                    
 
Figura 8- Registros feitos pela professora 1 no caderno pessoal de acompanhamento da leitura dos 

alunos. 
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Se observarmos as datas em que os registros acima foram realizados, 

percebemos que os alunos não eram chamados para a leitura nos mesmos dias, nem com 

o mesmo espaço de tempo entre uma chamada e outra. Isso nos fez acreditar que a 

professora, de acordo com a fluência na leitura apresentada pelos alunos durante as 

lições, percebia quais deles precisavam ser acompanhados com maior ou menor 

frequência. Outro aspecto que podemos inferir, quando olhamos os registros feitos no 

dia 30/10, é que a professora ampliava ou acrescentava à avaliação e ao registro outros 

aspectos, não em datas específicas, mas conforme o ritmo de aprendizagem de cada 

aluno. Por exemplo, ao anotar sobre o aluno B, escreeu: “Lê palavras silabando e 

algumas com ajuda”. Já em relação ao aluno C: “Leu fluentemente e interpretou bem”.. 

Os registros feitos pela professora, em seu caderno pessoal, demonstram que a 

professora, à medida que julga o que observa, decidia como proceder ou fazer uma 

avaliação mais ampliada e/ou aprofundada sobre determinados conhecimentos. 

Foi possível perceber, durante as observações, que os registros feitos nos dois 

instrumentos apresentados eram bastante consultados, além de alguns feitos nos 

cadernos e livros dos alunos. Segundo a docente, tais registros lhe davam informações 

adicionais do tipo: escreveu sozinho, teve dificuldades, escreveu com ajuda, entre 

outras. A figura 9, abaixo,  apresenta alguns desses registros:  

 

 

 

Figura 9- Registros feitos pela professora 1 nos cadernos de classe e de texto dos alunos. 
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 Não presenciarmos, durante a pesquisa, a professora consultando os registros 

feitos nos demais instrumentos. Ela nos diz:“tem registros variados, mas que o caderno 

é o que me orienta mais.” Assim, ao observarmos os registros feitos por ela na planilha 

enviada pela SEE (ANEXO 2), percebemos que, por se tratar de um instrumento que 

correspondia a uma avaliação institucional, as anotações eram feitas através da 

marcação de um “X”, que julgamos ter o propósito de facilitar a visualização das 

informações. No entanto, na última linha desse instrumento, havia um espaço que 

orientava a professora a relatar as informações que julgava necessárias para maior 

esclarecimento dos dados, o que pode indicar uma preocupação com outros dados 

relevantes para além daqueles indicados na planilha, conforme visualizamos na figura 

10, a seguir:  

 

 

 

Figura 10- Página inicial e final da planilha de avaliação institucional da SEE. 
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As informações dos alunos a serem registradas na planilha estão relacionadas 

aos conhecimentos/ habilidades relativas à escrita do nome próprio, ao conhecimento do 

SEA, à segmentação de palavras, à localização de palavras em textos memorizados, à 

leitura e compreensão de textos, à escrita espontânea de textos e à participação na 

produção de textos orais, conforme vimos no Quadro 11.  Isso nos leva a considerar que 

os registros feitos na planilha trazem informações não apresentadas nos cadernos 

pessoais da professora e que, segundo ela, eram avaliados a partir dos resultados dos 

testes do Programa Via Escola ou das observações feitas por ela durante as atividades 

em sala de aula.  

Salientamos que, embora em alguns momentos a professora se reportasse à 

planilha utilizada por ela, como sendo a planilha do Programa Via Escola, durante a 

análise documental percebemos que elas eram muito parecidas, mas não exatamente 

iguais. A Planilha do Programa Via Escola (ANEXO 3) era composta de outros 

conhecimentos não presentes nas planilhas disponibilizadas pela docente preenchidas 

com informações da aprendizagem dos alunos. Não foi possível perceber, durante a 

pesquisa, se, em determinados momentos, a professora utilizava a planilha da SEE ou a 

do Via Escola, por pertencer a uma escola ligada ao programa. Em entrevista final, a 

docente nos fala sobre os dois instrumentos:  

 “Tem um registro que a gente faz também que é da Secretaria, 

que é uma tabela padrão que vem com perguntas especificas, 

tipo: quantos alunos escrevem o nome completo, quantos só 

escrevem o primeiro nome, quantos escrevem de forma ilegível. 

Tem esses registros que a gente faz também que ficam na 

secretaria da escola e eu acho que vai para a Secretaria de 

Educação também. [...] registros são muito tabelados. É sempre 

aquilo o ano todo. Então tem um registro que é do Via Escola. É 

sempre aquele mesmo do ano todo: escreve o nome, se escreve o 

nome completo, se escreve palavras, alfabético, silábico, 

silábico-alfabético, se produz textos, também alfabético, 

silábico ou não sei o quê, se consegue identificar palavras nos 

textos. Assim, é do começo ao final a mesma coisa. (Entrevista 

final).  

 

Percebemos que, independente de utilizar uma ou outra planilha, ou as duas, o 

fato de ter que registrar os conhecimentos das crianças em uma “tabela padrão” parecia 

incomodar a professora, que só registrava nas planilhas para prestar contas à SEE ou ao 

programa. No entanto, quando perguntamos se, mesmo com essa estrutura, as planilhas 

ajudavam de alguma forma em sua prática de alfabetização, ela disse que: “[...] 
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ajudaram, mesmo sendo tabelados, ajudaram bastante. E os meus também, sempre dão 

uma orientação sobre onde é que a gente está e para onde a gente tem que ir.” 

(Entrevista final). 

A imprecisão da professora nos levou a considerar que o fato de a planilha ser 

composta de aspectos importantes a serem avaliados na alfabetização não garantia a 

funcionalidade do seu uso. Ou seja, apesar de permitirem uma visão geral da turma no 

que se refere aos conhecimentos relacionados à leitura e à escrita, tornava-se mais 

prático, para a professora, consultar os registros feitos nos seus cadernos pessoais, que, 

embora não apresentassem todas as informações registradas na planilha, traziam os 

dados da aprendizagem considerados por ela como essenciais para sua prática de 

alfabetização. Desse modo, a planilha da SEE, instituída em toda rede de ensino, 

tornava-se um instrumento de registro utilizado pela docente apenas para cumprir as 

etapas de uma avaliação diagnóstica das turmas.  

Ao falar sobre os instrumentos de registro das aprendizagens, a docente fez 

questão de dizer que a caderneta era o menos importante. Em seus depoimentos, 

disse:“a gente tem a caderneta, mas a caderneta é mais para colocar a nota, um 

parecer que não te orienta em muita coisa. Acho que é mais burocrático”. Em contato 

com esse instrumento, vimos que era composto de vários campos que deveriam ser 

preenchidos pelos professores de todas as escolas do município, conforme orientações 

pré-estabelecidas (ANEXO 4). Como nossa intenção não era a de analisar a caderneta 

em si, mas de perceber como eram feitos os registros nela e entender os motivos que 

levavam a professora a dar importância ou não a esse instrumento, detivemos nossa 

análise nos campos que consideramos estarem ligados diretamente ao processo de 

aprendizagem dos alunos: Registro avaliativo (campo 3), Perfil inicial da turma (campo 

4), Perfil final da turma (campo 5) e Conselho de Classe (campo 8).  

De acordo com as orientações, o campo 3  deveria  apresentar, a cada bimestre,  

“as competências e (ou) saberes construídos pelos estudantes em cada linguagem 

específica, tendo por base a Proposta Curricular do Município”. Esse campo era o 

considerado o mais incoerente pela professora, pois permitia apenas que a docente 

registrasse o rendimento individual de seus alunos através de notas, o que, para ela, era 

bastante confuso de ser representado. A figura 11, abaixo, apresenta o referido campo.  
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Figura 11- Cópia do campo "Registro Avaliativo" da caderneta. 

 Sobre o sistema de notas utilizado na rede de ensino, a professora posicionou-

se da seguinte forma:  

[...] o sistema de notas é bastante confuso de ser representado 

no 1º ano.  O aluno não pode ser retido, sendo então a nota 6,0 

(seis) a nota mínima que pode ser registrada. Assim, meu 

critério de pontuação se modifica. No começo do ano a nota 6,0 

(seis) corresponde ao nível de escrita elementar, bem na fase 

inicial e assim vou dosando de acordo com o progresso dos 

alunos. Já no meio ou final do ano uso outros critérios, se eu 

não tiver aluno pré-silábico. Ou seja, vou pontuando outras 

coisas [...] uso parâmetros diferentes. (Aula 02). 

 

Acreditamos que o registro quantitativo, com notas, sempre esteve ligado a 

uma avaliação a serviço da seleção, em que os alunos eram classificados em virtude de 

uma norma de excelência, na qual a aprovação e a reprovação eram representantes do 

êxito ou fracasso escolar. Dessa forma, pareceu-nos que os registros das notas feitos 

pela docente na caderneta sofreu uma adaptação para garantir, conforme a proposta 

curricular da rede de ensino, a aprovação automática dos alunos do 1º ano do ensino 

fundamental. Ao dizer que “o aluno não pode ser retido, sendo então a nota 6,0 (seis) a 

nota mínima que pode ser registrada”, entendemos que a professora recebia orientações 

para usar a nota sem comprometer o direito de aprovação
24

 dos alunos. Dessa forma, 

como as notas inferiores à nota 6,0 não tinham sentido de serem registradas, a docente 

pontuava os desempenhos das crianças numa escala de 6,0 a 10,0, que, para ela, não 

representava claramente as habilidades e conhecimentos das crianças avaliadas durante 

o ano letivo. No que se refere aos registros feitos pela professora no Campo 4,  

                                                 
24 O município fez opção pela escolaridade ano/série, dividida em etapas, prevendo progressão automática 

na 1ª etapa (1º, 2º e 3º  anos do ensino fundamental). 
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encontramos anotações ligadas às aprendizagens dos alunos do início do ano letivo, no 

que se refere  à escrita do nome próprio, ao reconhecimento das letras do alfabeto e ao 

conhecimento do SEA, como podemos conferir no extrato abaixo:  

 

Perfil Inicial 

Em relação ao pensamento de escrita, dezoito encontram-se no nível pré-silábico e três 

no nível alfabético. Quanto à leitura, quatorze alunos não leem, quatro lêem palavras 

silabando, dois lêem frases silabando e três lêem textos silabando. Em relação ao 

conhecimento das letras, seis não identificam letra alguma, nem as vogais, oito alunos 

identificam menos de dez letras do alfabeto, cinco alunos identificam mais de dez letras 

e quatro identificam todas as letras do alfabeto.   

                                                                    Extraído do perfil inicial da turma, registrado na caderneta 

 

 No Campo 5, a professora registrava informações das aprendizagens dos 

alunos avaliadas no final do ano letivo, relacionadas ao conhecimento das letras do 

alfabeto, do SEA, da leitura de palavras, frases e textos e da escrita de textos, com ou 

sem a segmentação convencional, conforme apresentamos no extrato abaixo:  

Perfil Final 

Cinco alunos terminaram o ano letivo sem conseguir ler palavras com fluência, foram 

eles [cita os nomes dos alunos]. Os demais lêem textos com fluência e seis lêem apenas 

palavras com fluência. Em relação à escrita, catorze alunos encontram-se no nível 

alfabético, dois no silábico-alfabético, dois no silábico com valor sonoro e três no pré-

silábico com escrita diferenciada. Na escrita de textos, sete apresentam segmentação 

convencional, onze apresentam hipossegmentação e/ou hipersegmentação, e um não 

segmenta. 

  Extraído do perfil final da turma, registrado na caderneta. 

 

Ambos os campos traziam informações que se assemelhavam aos dados 

registrados pela professora em seus cadernos pessoais, parecendo então se tratar de uma 

reprodução, de forma expositiva, das informações colhidas pela professora durante as 

avaliações realizadas no início e final do ano letivo, que, primeiro, eram anotadas nos 

instrumentos pessoais e documentadas, em seguida, na caderneta.  

O campo 8,  relacionado aos registros do conselho de classe, embora estivesse 

sido  indicado na capa da caderneta, que continha as orientações para os professores, 

não foi localizado no interior do instrumento, o que nos pareceu ser um problema de 

impressão gráfica, não nos permitindo qualquer análise a respeito. No entanto, ao 

analisarmos os depoimentos da professora, percebemos que falava sobre o registro de 

um parecer, “um parecer que não te orienta em muita coisa.” (Entrevista final). Como 
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não havíamos identificado, nas prescrições sobre a caderneta, nenhum campo que 

indicasse tal registro, observamos atentamente o documento em seu interior e 

localizamos uma folha com um campo adicional, que parecia assumir uma função 

complementar aos registros das notas feitos no campo 3. 

Os registros encontrados nesse espaço traziam informações individuais dos 

alunos relacionadas ao nível de escrita, ao reconhecimento das letras e desempenho na 

leitura. Podemos dizer que, de forma qualitativa, a professora registrava no referido 

parecer, em todos os bimestres, a evolução dos referidos conhecimentos, com o 

acréscimo de outros dados ligados ao desenvolvimento social, emocional e afetivo de 

cada criança. A figura 12 apresenta o registro feito, pela professora, das aprendizagens 

de um aluno no 1º bimestre do ano letivo: 

 

 
Figura 12 - Cópia do registro feito no campo "Parecer Avaliativo" aobre um aluno da turma da 

professora 1. 

 

Diante da análise dos instrumentos de registro utilizados pela professora 1, 

podemos dizer que todos eles traziam as mesmas informações – com exceção da 

planilha da SEE, que apresentava alguns aspectos adicionais –  e eram utilizados no 

mesmo momento ou em momentos muito próximos. Com exceção dos seus cadernos 

pessoais de registro, os outros instrumentos eram considerados pela professora como 

pouco importantes para sua prática avaliativa, principalmente a caderneta, que era 

composta de um campo para o registro de notas, que a professora considerava bastante 

incoerente.  

Evidenciamos que, em relação aos registros feitos pela professora, nesses 

instrumentos, predominavam informações relacionadas à aprendizagem das crianças no 

que se refere à escrita dos nomes próprios e das hipóteses sobre a escrita, mudando 

apenas as formas de apresentação (planilha, quadro e/ou pareceres), o que confirma a 

preocupação da professora, revelada na análise dos instrumentos de avaliação, de 
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acompanhar a evolução da aprendizagem desses conhecimentos durante todo processo 

de alfabetização. Vale salientar que os registros feitos pela professora das hipóteses das 

crianças sobre o SEA estavam representados pelos níveis de escrita: pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético e alfabético, apresentados nos estudos de Ferrreiro e 

Teberosky (1999), que, para a professora, pareciam ser suficientes para indicar o que as 

crianças sabiam e precisavam saber sobre as propriedades da escrita.  

Os registros nos permitiram dizer também que, de acordo com a evolução das 

aprendizagens dos alunos, havia uma ampliação dos conhecimentos a serem avaliados. 

Com uma frequência maior no 2º semestre, a professora anotava os conhecimentos dos 

alunos relacionados às letras do alfabeto, à leitura de palavras e de textos.  Na planilha 

da SEE, na caderneta, nos cadernos pessoais de leitura e em algumas atividades 

realizadas com os alunos, foi possível perceber alguns registros que tratavam da 

avaliação da compreensão e/ou da construção de textos, o que caracteriza uma prática 

avaliativa que contempla também aspectos do letramento.  

A análise sobre os registros realizados pela professora, ao longo do ano, revela 

que nem sempre eram realizados a cada avaliação feita por ela com seus alunos. É fato 

dizer que, embora a docente avaliasse os alunos constantemente, os registros sobre essas 

avaliações só eram realizados, nos diferentes instrumentos, em momentos pontuais, 

frequentemente nos finais de cada bimestre.  No entanto, no decorrer das observações, 

foi possível perceber que tais anotações permitiam o planejamento das aulas dessa 

professora, que, a partir deles, organizava as atividades e orientava algumas ações 

necessárias para atender as diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos, 

conforme focaremos na análise a seguir.  

4.1.4 As intervenções e adaptações realizadas no cotidiano da sala de aula, pela 

professora 1, como integrantes  do processo de avaliação na alfabetização  

 

Partindo do pressuposto de que, numa prática avaliativa, não basta que o 

professor esteja utilizando instrumentos diversos, registrando e acompanhando as 

aprendizagens de seus alunos, sendo necessário que haja o planejamento de atividades e 

práticas pedagógicas, a redefinição de posturas, a reorganização do ambiente de 

aprendizagem e outras ações, a partir daquilo que é observado (HOFFMANN, 2012), 

buscamos analisar os encaminhamentos feitos pela professora 1 em sala de aula que 
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pudessem estar associados à sua prática avaliativa, inerente ao processo de alfabetização 

das crianças.  

Dessa forma, foi possível perceber que a professora realizava algumas atividades 

diversificadas com o objetivo de atender ao perfil heterogêneo da turma constatado por 

ela nas avaliações. Durante a realização dessas atividades, que ocorriam numa 

quantidade reduzida, a professora fazia intervenções particulares conforme os níveis de 

aprendizado dos alunos.  Também nas atividades homogêneas, iguais para todos os 

alunos, que ocorriam com maior frequência, percebia-se a preocupação da professora 

em atender às diferentes necessidades de aprendizagem das crianças, através de 

intervenções específicas que ocorriam durante os encaminhamentos coletivos ou através 

de atendimentos individuais proporcionados pela docente. Levando em conta que as 

intervenções pedagógicas devem ser percebidas como procedimentos inerentes à prática 

avaliativa e consideradas como uma ação de grande relevância durante o processo de 

alfabetização, buscamos, a partir daqui, analisar as intervenções realizadas pela 

professora 1 em suas aulas.  

No que se refere às intervenções feitas durante as atividades diversificadas, 

percebemos que ocorriam, geralmente, quando a professora utilizava as “fichas de 

lições” e os cadernos de classe dos alunos. Essa ação ocorreu em 3 (três ) das 10 (dez) 

aulas observadas, como podemos evidenciar no Quadro 12.  

 

Quadro 12 - Aulas em que ocorreram intervenções em atividades diversificadas 

Atividades propostas   1º 

dia 
2º 

dia  
3º 

dia  
4º 

dia  
5º 

dia  
6º 

dia  
7º 

dia  
8º 

dia  
9º 

dia  
10º 

dia 
Total 

Chamadas para 

leitura das “lições” 
- X - - - - X - - - 02 

Atividade no 

caderno de classe  
- - X - - - - - - - 01 

 

Consideramos as chamadas para as lições, vivenciadas no 2º e 7º dias de 

observações, como atividades diferenciadas. Essa categorização se dá pelo fato de que, 

embora tendo o mesmo propósito de trabalhar com todos os alunos a leitura de palavras, 

frases e/ ou textos presentes em fichas confeccionadas pela professora, tais materiais 

apresentavam graus diferentes de exigência de leitura, o que favorecia o trabalho 

diferenciado com os alunos conforme o ritmo de aprendizagem. Ao considerá-la 

também como instrumento avaliativo, essa atividade era realizada de acordo com as 

necessidades identificadas pela docente, uma vez que sempre anotava suas observações 
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em relação às leituras feitas pelos alunos em seu caderno pessoal de registro.  Durante a 

atividade, a docente fazia intervenções relacionadas à oralização da leitura, como 

também à compreensão textual. Salientamos que, durante o desenvolvimento da 

atividade com um aluno, os demais vivenciavam outras atividades, geralmente lúdicas, 

que não necessitassem do acompanhamento da professora, como brincadeiras e/ou 

exposição de filmes trazidos pelos próprios alunos.  

Os extratos abaixo apresentam momentos em que a atividade foi realizada com 

alunos diferentes.  

Joana: Quem comeu o meu pudim, foi você Joaquim? Foi você 

serafim, ou será que foi você Mar... (a aluna faz a leitura fluente 

de um texto).  

P1: Martim. Esse nome aqui é Martim. 

Joana: Foi você Martim? 

P1: Muito bem! E quais são os nomes de pessoas que rimam? 

Joana: Joaquim, Serafim, pudim e Martim. 

P1: E pudim é nome de pessoa? (risos) 

Joana: Eita, é mesmo! Só Joaquim, Serafim e Martim. Mas 

pudim também rima. Né, tia? 

P1: Pudim só não é nome de pessoa, mas rima também com 

Joaquim, Serafim e Martim.  

 

Flávio: [...] por causa da embriaguez [...] foram parar no 

xadrez. (o aluno lê com fluência)  

P1: Você sabe o que é xadrez? 

Flávio: Xadrez, não é aquele jogo?  

P1: É um jogo também. Só que no texto aí, a palavra xadrez [...] 

quando diz: “eles foram parar no xadrez”. Esse xadrez aí é de 

jogo ou o que? 

Júlia: Por trás das grades. (interferência de outra aluna) 

Flávio: É, por trás das grades.  

P1: Por trás das grades, sim. Olha a imagem aí, tá vendo? 

Então a cadeia também é chamada de xadrez, não é só o jogo.  

P1: Mas por que eles ficaram no xadrez? 

Flávio: Por causa da embriaguez. (fala timidamente). 

Júlia: Eles estavam embriagados.  

P1: E tu sabes o que é embriaguez? 

Flávio: É um negócio que a pessoa toma. 

Júlia: É não! É uma pessoa que bebe cachaça e fica bêbado.  

P1: Embriaguez e quando a pessoa bebe muito e fica bêbado. 
Então por causa da embriaguez, eles foram presos. E pra rimar 

com embriaguez o autor diz que eles foram para o [...] 

Flávio: Xadrez 

P1: Isso. Foram para o xadrez. Quer dizer que foram presos. 

Certo? 
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P1: Que palavra é essa? 

João: “XU” [...] “XA” (lê soletrando). “XUXA” 

P1: Certo. E essa aqui?(diz apontando para a palavra xícara). 

João: “XI”[...] 

P1: Vamos. Eu lhe ajudo! “X” com  “I”? 

João: “XI”.  

P1: Certo. E agora?  “C” com “ A”? 

João: “CA” 

P1: Continue. “XI- CA”[...] 
P1: “R” com “A”. Olhe bem, o “R” está  aqui no meio sozinho. 

Fica “XI- CA”... 

João: “XICARA”.  

P1: Muito bem! Aqui agora. 

João: “XE- RE”[...] 

P1: XERÉM. Porque tem o M no final, fica xerém. 

 

Esse tipo de intervenção individual ocorreu também no 3º dia de observação, 

durante a realização das atividades nos cadernos de classe. As atividades variavam, 

pois, enquanto algumas delas abordavam questões de leitura, compreensão e produção 

textual, para os alunos que já haviam consolidado o SEA, outras enfatizavam a escrita e 

leitura de palavras e frases, para os que ainda estavam em processo de apropriação do 

sistema. Nesse dia, a professora agrupou os alunos, segundo ela, conforme o nível de 

escrita e pediu para que eles realizassem as atividades “como sabiam”. No entanto, no 

decorrer da aula, percebemos que, mesmo que a atividade tenha sido planejada com o 

objetivo claro de que os alunos a realizassem através da interação entre os colegas, 

alguns alunos pareciam não se concentrar por muito tempo sem o apoio da docente. 

Assim, optou por fazer algumas intervenções individuais com determinados alunos, da 

mesma forma que realizava as chamadas para as lições.  

Como dito antes, não só nas atividades diversificadas havia intervenções da 

professora. No caso das intervenções realizadas durante as atividades homogêneas, 

podemos dizer que estas ocorriam de duas formas: através de interrupções, durante os 

encaminhamentos coletivos para perguntas e questionamentos específicos a 

determinados alunos, como, também, através de momentos em que a docente se 

aproximava de alguns alunos para intervir individualmente e mediar suas 

aprendizagens. A primeira forma de intervenção, durante as atividades homogêneas, 

pode ser identificada em todas as aulas observadas, conforme podemos constatar no 

Quadro 13. 
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Quadro 13 - Aulas em que foram realizadas intervenções individuais, durante a 

realização coletiva das atividades homogêneas. 

Atividades 

realizadas 
1º 

dia 
2º 

dia  
3º 

dia  
4º 

dia  
5º 

dia  
6º 

dia  
7º 

dia  
8º 

dia  
9º 

dia  
10º 

dia 
Total 

Contagem dos alunos 

presentes na sala de 

aula 

X X X X X X X X X X 10 

Preenchimento do 

quadro de chamada 
X X X X X X X X X X 10 

Escolha do ajudante 

do dia 
X X X X X X X X X X 10 

Preenchimento do 

calendário 
X X X X X X X X X X  10 

Atividade do livro 

didático  
X X -  X - X - X - -  05 

 Atividade na 

apostila 
- - - - - - - - X - 01 

Brincadeira da forca - - - - X - - - - - 01 

Leitura e 

interpretação de 

texto (adivinhas)  

- X - X - - - - - - 02 

Correção coletiva da 

tarefa do caderno. 
- - - - - - X - - - 01 

 

Conforme percebemos no Quadro 13, as intervenções da professora ocorriam, 

frequentemente, durante as atividades de contagem dos alunos presentes, preenchimento 

do quadro de chamadas, escolha do ajudante e preenchimento do calendário. Nesses 

momentos, a docente fazia algumas pausas, para refletir com alguns, escolhidos por ela, 

sobre as letras e sílabas dos nomes próprios dos alunos da turma, dos dias da semana e 

meses do ano. Nas demais atividades, essas intervenções ocorriam durante a leitura de 

textos ou de palavras presentes nas próprias atividades.  Vale salientar que, por termos o 

conhecimento do perfil da turma no inicio da pesquisa
25

, constatamos que, geralmente, 

essas intervenções específicas eram direcionadas aos alunos que se encontravam em 

níveis mais iniciais de apropriação do SEA.  Dessa maneira, a professora fazia questão 

de deixar claro para o grupo que só determinados alunos poderiam responder aos 

questionamentos. Conseguimos registrar, no 4º dia de aula, intervenções realizadas pela 

docente após o momento da leitura e interpretação coletiva da adivinhação: “O que é o 

que é que entra na água e não se molha?”  e apresentamos no extrato a seguir.  

                                                 
25

 De acordo com os registros da professora, no mês de setembro (início da pesquisa), a turma tinha: 4 

(quatro) alunos no nível pré-silábico; 4 (quatro) silábico-qualitativos;  4 ( quatro ) silábico-alfabéticos; e 

10 (dez)  no nível alfabético de escrita. 
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P1: Samuel, me mostre aqui no texto, onde é que está a palavra 

água. 

A: Ali, ali! (gritam os alunos) 

P1: Só Samuel, gente!!! (adverte a professora)  

Samuel: Ali. (apontando para outra palavra)  

A: Ele apontou tia? (os alunos tentam interferir) 

P1: É essa palavra mesmo, Samuel? E por que não é a outra? 

Por que é essa daqui?  

P1: Olhe “água” começa com “A”. 

Samuel: Está aqui! (apontando para a palavra correta) 

P1: Quantas letras eu preciso para formar a palavra água? 

Samuel: Quatro.  

P1: A palavra água começa com “A” e depois tem a silaba 

“GUA”, certo? 

Samuel: Certo. 

 

 

P1: Pronto, agora eu quero saber de Eduardo. Onde está aqui a 

palavra “MOLHA”? ”(diz soletrando) 

Eduardo: É “M” com “O” 

A: É no último! (fala outro aluno). 

P1: Só ele pessoal. 

Eduardo: Achei.(responde a partir das dicas dos colegas).  

P1: E onde está a palavra entra? 

Eduardo: “EN – TRA” ( diz enquanto pensa na palavra)  

P1: Escute: “EN”. Que letra começa? O som de que? 

Eduardo: Acho que é essa (diz apontando para a palavra) 

P1: Olha só o nome ENTRA. Quantas sílabas têm? 

Eduardo: cinco. 

P1: Não estou perguntando quantas letras. Quantas sílabas?  

P1: Veja: “En-tra” (diz soletrando)  

Eduardo: duas. 

P1: E quantas letras? 

Eduardo: Agora é cinco. 

P1: Certo! 

 

 

P1: Fabiana, onde está o nome NÃO?  

Fabiana: Não sei. 

P1: Veja. “NÂO” é a letra... “N” com “ÃO”. 

Fabiana: Aqui. 

P1: Certo. Agora onde está a palavra “QUE” 
P1: Vou ler: O- QUE- É – O – QUE – É... (Lê o início da 

adivinha pausadamente). Onde está a palavra “QUE”?  

Fabiana: Aqui! ( apontando para a palavra) 

P1: Quantas letras têm nessa palavra? 

Fabiana: três.  

P1: Muito bem! 
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Parecia haver um acordo com toda a turma de que as intervenções que fossem 

feitas pelos colegas “que já sabiam” poderiam prejudicar o pensamento da criança em 

questão. A professora reforçava dizendo: “só ele agora”, o que parecia indicar que, se 

outro aluno respondesse aos questionamentos feitos por ela, ao invés de ajudar, poderia 

antecipar as respostas esperadas, sem que houvesse construção do pensamento do aluno 

questionado. Não estamos afirmando que esse procedimento utilizado pela docente  de 

“privar” a fala de alguns alunos ocorresse sempre da mesma forma. Havia momentos 

em que as intervenções e interações feitas pelos alunos eram aceitas pela professora e 

utilizadas pelos alunos em seus diversos níveis de aprendizado. A esse respeito, 

Perrenoud (2001) indica que a análise do tratamento das diferenças não envolve, apenas, 

as interações diretas entre professores e alunos, mas um conjunto de ações e decisões 

que permeiam o cotidiano escolar e que tem as interações e as cooperações entre as 

crianças como um dos aspectos. 

A outra forma de intervenção, realizada pela professora, durante as atividades 

homogêneas, ocorria numa frequência bastante regular. Nessas ocasiões, a docente 

desdobrava-se para fazer intervenções individuais, na tentativa de atender às diversas 

dúvidas apresentadas por alguns alunos. Essas intervenções foram observadas em 06 

(seis) das 10 (dez) aulas observadas, conforme apresentamos no Quadro 14, abaixo: 

 

Quadro 14 - Aulas em que foram realizadas diversas intervenções específicas, ao 

mesmo tempo, durante o desenvolvimento das atividades homogêneas. 

Atividades 

realizadas 
1º 

dia 
2º 

dia  
3º 

dia  
4º 

dia  
5º 

dia  
6º 

dia  
7º 

dia  
8º 

dia  
9º 

dia  
10º 

dia 
Total 

Atividade do livro 

didático  
X X -  X - X - X - -  05 

 Atividade na 

apostila 
- - - - - - - - X - 01 

 

Conforme observamos no Quadro 14, essas intevenções aconteciam, 

frequentemente, durante as atividades com o livro didático e com a apostila. É 

importante dizer que as referidas atividades demandavam muito tempo, uma vez que a 

professora seguia todas as questões presentes nos blocos, uma espécie de capítulo,  do 

livro e da apostila, escolhidos para determinado dia de aula. Dessa forma, as primeiras 

questões eram realizadas de forma coletiva (leitura do texto introdutório e reflexão 

sobre as palavras geradoras). As demais questões eram desenvolvidas pelos alunos, 
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conforme seus níveis de aprendizagem e de autonomia. Ou seja, parte dos alunos 

adiantava e resolvia as questões com mais facilidade e os outros ficavam aguardando a 

ajuda da professora ou fazendo algo que não tinha relação com a atividade. 

Assim, nesses momentos, a docente passava a circular entre as bancas, tentando 

ajudar os alunos, pegando os livros, observando as respostas dadas, questionando e 

dando pistas para que os alunos tentassem responder com autonomia. Essa prática se 

assemelha à de uma das professoras observadas por Silva (2014), que, ao fazer 

intervenções individuais, durante atividades coletivas, construía caminhos que levassem 

ao entendimento do que estava sendo solicitado, ou seja, construía “andaimes”que 

direcionavam à compreensão das atividades propostas.  

Em algumas ocasiões, a figura da professora se assemelhava a de um “polvo”, 

com vários braços, tentando pegar, entregar os livros e atender, individualmente e 

especificamente, às inquietações de todos, ao mesmo tempo.   Já na 1ª aula observada, 

foi possível registrar esse procedimento utilizado pela professora. Conforme o extrato a 

seguir:  

P1: Leia aqui. ( falando com o aluno A). 

P1: Que letra é essa? (falando com o aluno B). 

P1: Você já descobriu onde tem o nome peteca? ( falando com 

aluno C ). 

P1: Onde está o nome boneca. Escute: BO-NE-CA (diz 

soletrando para o aluno D). 

P1: Preste atenção. Aqui não tem o nome CARETA. O nome é: 

CA-RE- TA ( falando para o aluno E). 

P1: Veja você. APUCARANA rima com o que? (falando com 

aluno A, novamente).  

P1: Aqui você vai escrever o nome PÉ. Escute: “P” com “E”. 

(dizendo o nome das letras para o aluno B, novamente).  

 

Percebemos, nesses momentos, que a professora não induzia a escrita das 

palavras corretas, embora alguns alunos não ousassem escrever sem perguntar a ela. 

Geralmente, a docente utilizava o mesmo procedimento, refletindo e auxiliando a 

criança em seu pensamento sobre a escrita, mesmo que num ambiente de tumulto. Além 

disso, nem sempre ela conseguia dar conta da demanda de solicitações feitas pelos 

alunos. Dessa forma, quando isso ocorria, frequentemente recolhia os livros ou a 

apostila com as atividades não concluídas, para posterior atendimento individual, ou 

pedia para que os alunos se organizassem em pequenos grupos para concluírem as 

atividades sob sua orientação, ao redor do seu birô. 
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Nessas ocasiões, a professora não parava.  Perguntava algo a determinado aluno 

e deixava-o pensando. Enquanto isso, questionava outro aluno e deixava-o também 

pensando e já seguia para outro. Na sequência, retomava a atividade com todos eles para 

acompanhar o desenvolvimento das questões. Era uma verdadeira maratona de 

intervenções, que só se encerrava quando todos os alunos do grupo concluíam a 

atividade. Nesses momentos, percebemos que a professora fazia registros nos livros e 

cadernos dos alunos, como: “leu soletrando”, “precisou de ajuda”, “olhou pelo do 

colega”, entre outros. Em conversa com a docente sobre tais intervenções, ela nos disse 

que essa era uma forma de observar e acompanhar mais de perto o desenvolvimento das 

aprendizagens de seus alunos. Isso nos remete ao principio da avaliação formativa como 

uma regulação interativa, isto é, de uma observação e de uma intervenção em tempo 

real, praticamente indissociáveis das interações didáticas propriamente ditas. 

(PERRENOUD 1999, p. 101). 

Percebemos algo bastante curioso ao observarmos detalhadamente as 

intervenções individuais feitas pela professora durante a utilização dos livros e apostilas. 

Constatamos que a docente fazia adaptações nas questões apresentadas nos referidos 

recursos didáticos. A esse respeito, a docente, em seu depoimento, disse-nos: 

Eu faço diferente. Dou encaminhamento que acho que atende a 

necessidade do aluno. Se a questão pede para o aluno escrever 

o nome da figura e ele não sabe. Está em uma fase muito 

anterior. Aí eu quero, por exemplo, que ele melhore o 

reconhecimento das letras. Aproveito e digo letra por letra do 

nome e fico observando se ele escreve certo. Aí vou ajudando, 

não é essa [...] é essa. Sé é para identificar algumas palavras e 

ele também não consegue ler. Eu digo, procure as que começam 

com aquela letra. Aí ele vai trabalhando outras coisas. 

Aproveito o livro, do meu jeito. (Entrevista final).  

 

Essa postura da professora ficou evidente no 9º dia, quando, diante da mesma 

questão, fazia intervenções diferentes. A questão do livro era a mesma para todos e 

solicitava que o aluno copiasse do texto palavras que não tivessem a letra “V”. As 

intervenções da professora seguem, conforme os extratos a seguir:  

 

P1: Você vai procurar palavras aqui no texto que não tem a 

letra V. Leia! 

Saulo: É pra circular, tia? 

P1: Não, é para escrever aqui!  

Saulo: Tudinho,  tia? 

P1: Não. Apenas 8. Para colocar nesses quadrinhos aqui.  
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Saulo: Já fiz tia. Tá certo? 

P1: Tá. Agora vá fazendo a próxima: conte o número de letras 

das palavras que tem a letra “V”. Essas debaixo.  

Saulo: Fácil! 

P1: Depois você vai ler o texto do Sítio da Vovó e circular as 

palavras que rimam. 

Saulo: Vou começar agora tia! Lá no sítio da vovó tem 

harmonia e beleza [...] (Lê pausadamente perto da professora).  

 

Percebemos que, nesse diálogo, a professora apenas esclarece algumas dúvidas 

do aluno em relação à questão, como: se é para circular ou para copiar, se são todas as 

palavras ou apenas oito, entre outras. A professora parecia ter certeza de que o aluno 

tem condições de resolver a situação com autonomia, apenas confirmando as 

informações necessárias para o desenvolvimento da questão. E o aluno, independente do 

ritmo dos demais que estavam ao seu lado, continuava respondendo às outras questões, 

enquanto a professora fazia outras intervenções ao mesmo tempo, conforme o diálogo 

abaixo com outro  aluno:  

P1: Você vai escrever só palavras que não tem a letra “V”. Por 

exemplo: Leia aqui essa palavra. (apontando para a palavra no texto) 

Bianca: Bonita. 

P1: Certo. A palavra bonita tem “V”? 

Bianca: Não. 

P1: Então. Escreva aí! 

Bianca: “bo”-“ni”-“ta”(vai soletrando enquanto escreve a palavra).  

P1: Pronto, agora outra palavra que não tenha “V”. Aqui olhe: casa. 

Tem “V”? 

Bianca: Não. 

P1: Então, escreva! Procure outras palavras [...] olhe essa, tem “V”? E 

essa? Essa também não tem [...] 

Bianca: Tia,  não consigo ler essa! 

P1: Pronto vá passando. Quando você não encontrar a letra “V”, aí 

pode copiar a palavra. Certo? 

 

Ficou evidente, no diálogo acima, que a aluna conseguia ler algumas palavras, 

que a professora apontava no texto, e que também conhecia a letra “V”.  Essas 

habilidades permitiriam que a aluna resolvesse a questão com certa autonomia, mesmo 

que não conseguisse ler o texto na íntegra.  No entanto, ao tentar ler algumas palavras e 

perceber que não conseguia, por apresentarem sílabas que necessitavam de 

determinados conhecimentos ortográficos, a aluna resistia em copiá-las. Diante da 

situação, a professora não exige a leitura, apenas intervêm dizendo: Pronto, vá 

passando, quando você não encontrar a letra “V”, aí pode copiar a palavra. Certo? Ou 



105 

 

seja, o nível de leitura da aluna não permitia que ele lesse o texto, nem algumas palavras 

que precisavam ser copiadas. 

Dessa forma, a professora se satisfez com a cópia da aluna, sem a leitura total da 

palavra, desde que ela copiasse palavras que, de fato, não tivessem a letra “V” em sua 

composição. No final, com a ajuda da professora, a aluna leu as palavras que copiou. A 

docente então registrou no livro do aluno: “leu com ajuda”, enquanto fazia novas 

intervenções com o aluno Paulo:  

P1: Eu vou dizer as palavras e você vai escrevendo nos quadrinhos aqui, 

tá? Todas as palavras que vou dizer não tem a letra “V”, certo?  

Paulo: Certo. Do meu jeito, né? 

P1: É. Escreva aí o nome: bonita. Veja: “BO”-“NI”-“TA” (diz 

soletrando) 

Paulo: Tá! (escreve soletrando a palavra). 

P1: Agora escreva o nome Maria.  

Paulo: De novo, tia? 

P1: É de novo. Porque no outro quesito você escreveu o nome da 

menina: Maria. E nesse você vai escrever Maria porque é uma  palavra 

que não tem a letra “V”.  

Paulo: Tá. Maria né? (escreve, soletrando a palavra em voz baixa). 

P1: “Não” agora. Escreva a palavra “NÃO”. 

Paulo: (em silêncio escreve)  

P1: Coloque depois a palavra “ela”. Ela não tem “V”.  

Paulo: Certo! 

 

A intervenção feita pela professora com o aluno Paulo mostra claramente a 

adaptação da questão do livro. Conforme dissemos, o aluno teria que procurar palavras 

que não tivessem a letra “V” no texto e copiá-las. Mas, nesse caso, a professora alterou 

a proposta e passou a ditar algumas palavras presentes no texto, escolhidas por ela, para 

que o aluno as escrevesse. Percebemos que as palavras escolhidas tinham um grau de 

dificuldade menor, ou seja, com sílabas simples que permitiam que o aluno escrevesse 

com mais facilidade. Pareceu-nos que, para a docente, a busca das palavras no texto 

tinha um valor secundário em relação à atividade de escrever palavras ditadas por ela. 

Ou seja, o enunciado da questão foi desconsiderado pela professora, que aproveitou 

apenas o espaço do livro para que o aluno escrevesse palavras.  

Ao terminar, o aluno fez a leitura das palavras escritas por ele e, com a ajuda da 

professora, fez alguns ajustes nelas. Como anteriormente, escreveu “com ajuda” no livro 

do aluno e continuou fazendo intervenções com o aluno José:  

P1: Você está muito atrasado. Escreva o nome boneca aqui. Logo! (diz 

enquanto circula a palavra no texto) 

José: Ah! Tia! 
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P1: Ah, nada! E escreva com a letra pequena para dar no quadrinho.  

Olhe o nome é boneca. Veja as letras! 

José: Pronto tia! 

P1: Certo. Quantas letrinhas têm a palavra boneca? 

José: uma, duas, três [...] seis. (diz, enquanto conta as letras)  

P1: Certo. Agora escreva: “Maria” e depois “bonita”, todas essas 

palavras não tem “V”, está vendo? Coloque quantas letras elas têm.  

 

Este último diálogo apresentado pareceu confirmar a hipótese de que a 

professora, embora planejasse em alguns momentos as mesmas atividades para os 

alunos, estava atenta às necessidades diferentes de intervenção, conforme o nível de 

conhecimento das crianças sobre a escrita. O livro, como outros recursos que 

encontramos durante as observações, era utilizado de forma diferenciada e as respostas 

dadas pelos alunos seguiam também trajetórias de pensamento diferenciadas, que só 

podiam ser percebidas se o desenvolvimento da atividade fosse acompanhado em sala 

de aula. Em outras palavras, se pegássemos esses materiais dos alunos, poderíamos ter a 

certeza de que todos já conseguiam desenvolver as questões, conforme solicitado em 

seus enunciados, como no caso apresentado em que todos os alunos, ao final da aula, 

tinham escrito palavras do texto que não tinham a letra “V”, conforme a questão pedia. 

O que ficou evidente, nas atividades escritas “iguais para todos”, é que o papel da 

professora mudava esse contexto. Não parecia haver um planejamento prévio para isso, 

mas dava a entender que a professora já sabia quais perguntas ou encaminhamentos 

precisavam ser feitos que proporcionassem reflexões de determinados alunos sobre a 

escrita e permitissem que eles, cada um de sua forma e em seu ritmo, respondessem às 

mesmas questões. 

Tal procedimento remete-nos ao conceito de esquemas profissionais apontado 

por Goigoux (2007), segundo o qual, ao vivenciar determinadas situações no seu 

contexto escolar, o professor constrói esquemas que são evocados sempre que 

necessário. O conceito de esquema profissional dos professores, para o autor, está 

diretamente ligado às aprendizagens profissionais, uma vez que, ao vivenciar 

determinadas situações no seu cotidiano escolar, o professor evoca seus esquemas 

antigos para solucioná-las. O esquema profissional revela as principais regularidades, 

rotinas e inventividade dos professores diante das situações singulares, adaptando-se de 

acordo com as situações do dia-a-dia e evoluindo ao longo do desenvolvimento 

profissional.  
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Dessa forma, esse movimento acontecia corriqueiramente e os alunos já estavam 

acostumados a esperar as intervenções da professora. Em alguns momentos, foi possível 

perceber que alguns respondiam, no lugar dos que tinham maior dificuldade, com o 

objetivo de concluírem mais rapidamente a tarefa. Ao perceber essa manobra, quando 

julgava necessário, a professora chamava os alunos para refazer as atividades sob sua 

orientação.  

Assim sendo, embora concordemos que “dentre as habilidades que precisam ser 

desenvolvidas pelos professores, podemos elencar como uma das mais relevantes e 

difíceis, a de identificar as necessidades de cada aluno e atuar com todos ao mesmo 

tempo” (LEAL 2005, p. 91), ao analisarmos a prática da professora 1, podemos 

considerar que essa habilidade estava em processo de construção e de consolidação. 

Assim, afirmamos que a professora criava situações no seu cotidiano escolar, apesar de 

alguns limites, que buscavam atender as diversas necessidades e os diferentes ritmos de 

aprendizagem apresentados pelos alunos durante as avaliações realizadas ao longo do 

ano. 

4.1.5  Síntese da análise da prática avaliativa da professora 1 

 

Diante da análise dos dados gerados sobre a prática avaliativa da professora 1, 

no que se refere aos conhecimentos de seus alunos ligados à leitura e à escrita, 

percebemos que essa prática acontecia durante todo o processo de alfabetização das 

crianças. Dessa maneira, podemos dizer que a docente utilizava diversos instrumentos 

para avaliar seus alunos, registrava em diferentes documentos as aprendizagens 

observadas nas avaliações e fazia intervenções na sala de aula com intuito de atender às 

necessidades coletivas e individuais, de aprendizagem, dos alunos.  

No que se refere aos instrumentos utilizados pela docente, foi possível perceber 

que 05 (cinco) deles foram instrumentos elaborados ou escolhidos por ela e apenas 01 

(um) tinha sido enviado pela SEE para avaliação da turma no final de cada bimestre. Era 

evidente a clareza da professora quanto aos objetivos e limites de cada instrumento, bem 

como a importância da utilização de sua responsabilidade ao interpretar as informações 

obtidas a partir deles.  

Foi possível perceber, a partir da análise desses instrumentos, que havia uma 

predominância na investigação das habilidades e conhecimentos dos alunos em relação 

à escrita do nome próprio e das propriedades do SEA. Essa investigação ocorria desde o 
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início do ano e permanecia ao longo dele, a partir das escritas espontâneas dos alunos 

feitas nos ditados de palavras e/ou frases presentes na maioria dos instrumentos de 

avaliação utilizados pela professora, sendo esse um dispositivo considerado bastante útil 

e eficaz na identificação das hipóteses das crianças sobre a escrita.  Identificar o que as 

crianças sabiam e/ou precisavam saber sobre a escrita pareceu-nos uma tarefa clara para 

professora, conforme percebemos ao analisar tais escritas com os registros feitos pela 

docente a respeito.  

Vale lembrar que, através de outros recursos, como o alfabeto móvel, a 

professora avaliava o conhecimento dos alunos sobre os nomes das letras do alfabeto, 

considerado por ela de grande importância durante o processo de alfabetização. Além 

desses conhecimentos, constatamos, também, que, a partir do 2º semestre,  ou conforme 

a consolidação dos conhecimentos sobre o SEA, a professora passava a avaliar a leitura 

de palavras, frases e textos, bem como a compreensão textual dos alunos.  

Os registros realizados nos instrumentos apresentados pela docente (cadernos 

pessoais, planilha da SEE e caderneta) eram feitos em momentos pontuais, 

frequentemente no inicio do ano e no final dos bimestres, embora encontrássemos nos 

cadernos de classe e de texto dos alunos algumas informações anotadas pela professora, 

que pareciam lhe subsidiar durante as atividades realizadas no dia a dia com os alunos. 

Havia uma preferência da professora em utilizar os registros feitos nos seus 

cadernos pessoais quando necessitava recorrer às informações sobre as aprendizagens 

dos alunos, sendo considerados menos importantes e de pouca praticidade os registros 

feitos na planilha da SEE e, principalmente, na caderneta. Foi possível perceber que 

predominavam registros relacionados aos conhecimentos das crianças sobre o SEA, 

com base nos níveis de escrita apresentados nas pesquisas de Ferreira e Teberosky 

(1999). Alterava-se apenas a forma de apresentação: tabelas, planilhas ou narrações.  

O perfil da turma era então conhecido pela professora, o que, segundo ela, 

impulsionava-a a pensar em ações para lidar com as diferentes necessidades de 

aprendizagem, embora predominasse uma rotina com diversas atividades homogêneas e 

poucas atividades diversificadas. De acordo com a docente, o comportamento agitado 

de alguns alunos dificultava a realização dessas atividades diversificadas com uma 

maior frequência. No entanto, mesmo com esses limites, foi possível perceber que a 

professora, além dos encaminhamentos feitos no coletivo da sala, fazia intervenções 

específicas, de forma bastante segura e esquemática. Assim, podemos afirmar que sua 

prática avaliativa não se restringia à aplicação de testes e provas, nem tinha o propósito 
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de avaliar para selecionar ou classificar os alunos. Ao contrário, consideramos que 

mesmo diante de um cotidiano bastante agitado, a professora conseguia acompanhar as 

aprendizagens dos alunos e intervir sobre elas, sempre que possível, com objetivo de 

atender e mediar as diversas necessidades de aprendizagem observadas por ela.  

4.2 AS PRÁTICAS AVALIATIVAS DA PROFESSORA 2 RELATIVAS AOS 

CONHECIMENTOS DAS CRIANÇAS SOBRE O SEA   

 

Tal como fizemos no caso da professora 1, antes de iniciarmos a análise das 

práticas avaliativas desenvolvidas pela professora 2, apresentaremos a rotina planejada 

pela docente, para desenvolver seus trabalhos em sala de aula, e um resumo das 

atividades observadas durante a pesquisa, com o intuito de permitir ao leitor uma visão 

mais clara sobre o cotidiano em que essas práticas se desenvolviam.  

4.2.1 Uma breve descrição sobre as práticas de alfabetização da professora 2  

 

Para desenvolver seus trabalhos durante o ano letivo, a professora planejou, 

desde o início, uma rotina semanal que previa o desenvolvimento de algumas atividades 

que ocorreriam diariamente e outras que seriam realizadas em dias específicos. Dentre 

as atividades que aconteciam diariamente, estavam: a acolhida da turma, a organização 

da sala, o recolhimento dos cadernos de casa, a chamada e contagem dos alunos 

presentes, o preenchimento do calendário, as cantigas, a contação de histórias, a 

explicação das tarefas de casa e as brincadeiras livres. As atividades de leitura do 

alfabeto, de visita à biblioteca, de matemática (realizadas nos cadernos e através de 

jogos), de português (nos cadernos, livros didáticos e jogos do CEEL), de leitura livre, 

da forca, entre outras ligadas às demais disciplinas, eram distribuídas durante os dias da 

semana, conforme o quadro 15 abaixo, disponibilizado pela docente:   

 

Quadro 15 - Rotina semanal elaborada no início do ano letivo pela professora 2 

Segunda- feira Terça- feira Quarta- feira Quinta- feira Sexta- feira 

 

Acolhida e 

organização em 

sala; 

 

 

Acolhida e 

organização em 

sala, 

 

 

Acolhida e 

organização 

em sala, 

 

 

Acolhida e 

organização em 

sala,  

 

 

Acolhida e 

organização em 

sala, 
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Recolhimento 

dos cadernos de 

casa, chamada, 

calendário, 

contagem dos 

alunos; 

 

Cantigas;  

 

Devolução dos 

livros da 

biblioteca; 

 

História; 

-Atividade de 

artes; 

 

 Brincadeira 

livre; 

 

Explicação da 

atividade de 

casa e entrega 

dos cadernos 

Atividade no 

caderno de 

classe 

(Matemática) 

Jogos de 

matemática 

(grupos), ou 

outra atividade 

lúdica. 

-Despedida 

 

 

 

 

 

 

Recolhimento 

dos cadernos de 

casa, chamada, 

calendário, 

contagem dos 

alunos 

 

 

Cantigas. 

 

 História: 

 

-Atividade no 

livro de 

português; 

 

Brincadeira livre 

 

Explicação da 

atividade de 

casa e entrega 

dos cadernos 

 

 

Atividade no 

livro de 

português 

 

Jogo da forca 

 

 

-Despedida 

Recolhimento 

dos cadernos 

de casa, 

chamada, 

calendário, 

contagem dos 

alunos; 

 

 

Cantigas 

 

História 

coletiva 

(produção 

textual)  

 

Ilustração das 

histórias 

 

Brincadeira 

livre 

 

Explicação da 

atividade de 

casa e entrega 

dos cadernos 

 

Cópia da 

atividade para 

casa 

 

Leitura livre 

(Sozinho, em 

duplas, em 

grupos) 

 

. Despedida 

Recolhimento 

dos cadernos de 

casa,chamada, 

calendário,conta

gem dos alunos 

 

 

 Cantigas. 

 

-História 

 

.Atividade na 

folha  (outras 

disciplinas: 

ciências, 

história, 

geografia 

-Brincadeira 

livre 

 

Explicação da 

atividade de 

casa e entrega 

dos cadernos 

 

 

Atividade no 

livro de 

português 

 

Grupos para 

jogar (jogos de 

linguagem do 

CEEL) 

- Despedida 

Recolhimento dos 

cadernos de casa, 

chamada, 

calendário, 

contagem dos 

alunos; 

 

Leitura do 

alfabeto 

 

 Cantigas. 

 

História: 

Biblioteca de 

classe (Escolha de 

livro para ler em 

casa no final de 

semana e trazer a 

ficha de 

monitoramento) 

-Brincadeira livre 

 

Explicação da 

atividade de casa 

e entrega dos 

cadernos 

 

Atividade de 

matemática (no 

caderno de classe 

ou na folha) 

 

Atividade externa 

(no pátio ou no 

parque) 

 

 

Despedida 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Durante as 8 (oito)  observações realizadas na sala da professora,  foi possível 

perceber que a maioria das atividades previstas na rotina semanal eram vivenciadas 

conforme registrado. Cabe salientar que, em alguns desses dias, o tempo previsto para a 

realização era comprometido, devido às diversas interrupções feitas pela docente para 

tentar controlar o comportamento de determinados alunos. O Quadro 16, a seguir, 

presenta um mapeamento das atividades vivenciadas em cada dia observado.  
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Quadro 16 - Atividades desenvolvidas na turma da professora 2 

Aulas Atividades desenvolvidas  

01 

 

 1- Registro de frequência do dia; 
 2- Avaliação do comportamento do dia anterior

26
; 

 3- Contagem dos alunos presentes na sala; 
 4- Registro no quadro da rotina do dia; 
 5-Produção de texto coletivo (Escolha do assunto do texto/Construção 

coletiva); 
 6- Ilustração do texto; 

7- Atividade com livro didático de Português 
27 

02 

 

1- Conversa informal sobre o final de semana; 
2- Registro de frequência do dia; 

 3- Contagem dos alunos presentes na sala; 
 4- Registro no quadro da rotina do dia; 

5- Avaliação do comportamento; 
6- Cantiga; 
7- Trabalho com livro infantil: Pinga, Pingo, Pingado (Antecipação do 

texto  e análise fonológica a partir da capa/  apresentação do autor, 

editora e ano de publicação/ leitura feita pela professora e compreensão 

coletiva do texto).  
8- Atividade coletiva sobre o tema: “uso da água”, abordado na leitura 

anterior (folha xerocada); 
9- Entrega da atividade de casa;  
10- Brincadeira das luvas; 
11- Atividade de matemática; 
11- Avaliação do comportamento do dia.  

03 

 

1- Organização da sala; 
2- Registro no quadro da rotina do dia; 
3-Chamada dos alunos presentes; 
4-Contagem dos alunos; 
5- Marcação do calendário; 
6-Trabalho com o livro infantil: Bichos são todos bichos: (Antecipação 

do texto e análise fonológica a partir da capa/ apresentação do autor, 

editora e ano de publicação/ leitura feita pela professora e compreensão 

coletiva do texto); 
7- Entrega dos cadernos de casa.  
8- Atividade no caderno de classe (copiada do quadro).  

04 

 

1- Organização da sala (semi-círculo)  
2- Registro no quadro da rotina do dia; 
3-Chamada dos alunos presentes; 
4-Contagem dos alunos; 
5- Marcação do calendário; 
6-Registro da rotina do dia; 
7- Registro da frequência e comportamento do dia anterior; 

                                                 
26 A avaliação do comportamento ocorria geralmente no final da aula. A professora, junto com os alunos, 

pontuava os comportamentos apresentados, numa escala de 0 a 10, seguindo critérios estabelecidos 

anteriormente. O registro das notas era feito num cartaz que ficava afixado na parede da sala 

27
 O livro utilizado pela professora era Porta Aberta, da editora Saraiva (não escolhido por ela).   
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8- Registro do calendário; 
9- Contagem dos presentes na sala; 
10- Atividade de matemática em folha xerocada. 
11- Leitura, feita pela professora, do livro: João e o pé de feijão. 

(Iniciada e não concluída). 
05 

 

1-Registro da frequência; 
2- Avaliação do comportamento do dia anterior; 
3- Entrega dos cadernos de casa; 
4- Registro da rotina do dia; 
5- Cantiga; 
6- Trabalho com o livro João e o pé de feijão: (Antecipação do texto e 

análise fonológica a partir da capa/ apresentação do autor, editora e ano 

de publicação/ leitura feita pela professora e compreensão coletiva do 

texto); 

7- Atividade no livro didático de Português; 
8- Atividade de leitura na biblioteca

28 
9- Correção individual da atividade de casa.  
10- Continuação da atividade do livro didático.  

06 

 

1-Registro da rotina do dia; 
2-Contagem dos alunos presentes; 
3-Registro do calendário; 
4-Trabalho com o livro Ciranda do ABC: (Antecipação do texto e 

análise fonológica a partir da capa/  apresentação do autor, editora e 

ano de publicação/ leitura feita pela professora e compreensão coletiva 

do texto); 
5- Atividade no livro didático de Português;  

07 

 

1-Informes sobre a formatura do ABC; 
2- Registro da rotina; 
3- Chamada dos alunos; 
4-Contagem dos alunos presentes (alunos sem a ajuda da professora)  
5- Registro do calendário; 
6-Leitura, feita pela professora, do livro: Uma zebra fora do padrão 
7- Entrega e explicação sobre a tarefa de casa; 
8- Atividade no caderno de classe;  
9- Correção coletiva.   

08 

 

1-Chamada dos alunos; 
2- Contagem dos presentes; 
3-Preenchimento do calendário; 
4- Cópia no caderno da atividade de casa; 
5- Ensaio da formatura do ABC; 
6- Jogo (adaptação do jogo batalha).  

 

A professora iniciava as aulas, conforme vimos no quadro 16, fazendo a 

organização da sala de aula de acordo com a necessidade de trabalho. Em seguida, fazia 

a contagem e chamada dos alunos presentes e anotação do dia da semana no calendário. 

As crianças participavam ativamente dessas atividades e, algumas vezes, sem a presença 

ou condução direta da professora. A atividade de avaliação do comportamento, embora 

não mencionada na rotina semanal, era realizada diariamente e considerada pela 

                                                 
28

 O trabalho na biblioteca era feito por um monitor (estagiário). 
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professora como necessária, devido ao comportamento inadequado de algumas crianças 

ao longo do ano.  

Na sequência, a docente apresentava a rotina prevista para o dia. Essa rotina era 

escrita no quadro e lida por ela, com a ajuda dos alunos, o que consideramos 

importante, por oportunizar a reflexão sobre a língua e facilitar a ampliação do 

repertório de palavras estáveis, conhecidas de forma global, no vocabulário das 

crianças.  

Foi possível perceber que nas demais atividades realizadas pela professora, havia 

uma predominância da leitura de textos. Em 06 (seis) das 08 (oito) aulas observadas, 

presenciamos a docente fazendo leituras de histórias infantis, explorando as estratégias 

de antecipação do assunto, os conhecimentos prévios sobre o tema, as ideias centrais, as 

informações explícitas e implícitas nos textos, além de apresentar dados sobre a autoria 

do texto, a editora responsável, o ano e o local de publicação. No final de tais leituras, 

as crianças tinham a oportunidade de manusear os livros e visualizar com mais detalhes 

as ilustrações. Eis um extrato de uma das aulas em que esse trabalho foi realizado:  

P: Esse livro se chama Bichos são todos bichos. O autor é 

Bartolomeu de Campos Queiroz. A ilustração foi feita em 

aquarela. Alguém sabe dizer o que é aquarela? 

A: É uma pintura, tia? 

P: Sim, é um tipo de pintura, feita com tintas. Igual aquela que a 

gente fez outro dia. Quem fez a pintura foi?  

A: Cadê tia (pausa, enquanto vê a capa). É bem bonito! 

P: Esse livro é da Editora do Brasil. Foi escrito no ano de? 

Quem sabe? 

A: 2013! 

P: Menos! 

A: 2012! 

P: Muito menos! 

A: 2003! 

P: Menos ainda! 

A: 2001! 

P: Esse livro se chama Bichos são todos bichos. O autor é 

Bartolomeu de...  

P: Isso, 2001!  

A: É velho (risos) 

P: Ele foi feito em 2001, mas já foi reeditado. Quantos anos faz 
que ele foi editado pela primeira vez? A gente tá em 2014. De 

2001 até 2014 faz? 

A: Muito tempo. 

P: Quantos anos? Vamos contar? ( E inicia a contagem com os 

alunos, de 2001 até 2014).  

A: Treze anos, tia! 

P: Isso, treze anos. 
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O trabalho de leitura de textos era também desenvolvido fora de sala de aula, 

conforme presenciado em 01 (uma) das aulas observadas. Uma vez por semana, os 

alunos se dirigiam à biblioteca, acompanhados de um estagiário, para ouvirem histórias, 

lerem livremente e escolherem um exemplar para leitura em casa. Nas atividades com o 

livro didático de português, também eram realizadas leituras pela professora, embora o 

texto utilizado nessas ocasiões servisse apenas como pretexto para atender às questões 

presentes no livro, que geralmente priorizavam o trabalho de apropriação do SEA. 

Outra atividade realizada pela professora, embora presenciada em apenas 01 

(uma) das aulas observadas, foi a de construção e ilustração de textos coletivos. 

Conforme percebido, os alunos eram estimulados a escolher um assunto e um título para 

o texto que seria construído a partir das ideias de todos e registrado pela professora no 

quadro. Para finalizar, eram solicitados a desenhar os personagens e partes do texto 

construído.  O extrato abaixo apresenta o diálogo da professora com os alunos, em que 

foi construído o texto “Palito”
29

 

P2: Esse foi o texto que fizemos a semana passada. Foi legal, 

num foi? Ele vai fazer parte do livro que vamos construir com 

nossos textos, lembra? 

A: sim! 

P2: Naquele dia todos ajudaram um pouquinho e nosso texto 

ficou muito legal! E hoje, o que vamos produzir? Qual será o 

tema? 

(Os alunos dizem vários temas ao mesmo tempo e a professora 

interrompe dizendo:) 

P2: Temos que escolher um tema novo! Que tal sobre o gato, 

como alguém sugeriu? 

P2: Vai ser sobre gato, mas qual será o nome da história? Qual 

o nome do gato? 

(As crianças sugerem Palito e Mingau. É feita uma eleição e 

vence o nome Palito, que se torna também o título do texto. 

Então a professora segue instigando os alunos em busca de 

sugestões, enquanto vai registrando no quadro).  

P2: Pronto! Já está aqui Palito. E agora, o que Palito estava 

fazendo? Onde?  

(O texto vai sendo construído com as sugestões de algumas 

crianças e intervenções da professora).  

 

                                                 
29 O texto Palito é um dos que compõem a coletânea de textos feitos pelos alunos, com mediação da 

professora. Essa coletânea é transformada em um livro, entregue aos alunos no final do ano. O texto 

completo pode ser conferido no acervo da pesquisa. (ANEXO 7) 
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Durante essas atividades, foi possível perceber a preocupação da professora no 

que se refere à participação de todos os alunos. Embora alguns deles resistissem, a 

docente tentava incluí-los na produção esclarecendo que, se contribuíssem, dando suas 

ideias, seriam considerados autores dos textos.  

Ficou muito evidente, na prática de alfabetização da professora, o trabalho 

voltado à apropriação do SEA. A professora refletia sobre os sons e a escrita das 

palavras, tanto em atividades preparadas especificamente para a reflexão fonológica, 

presentes na maioria das atividades do livro didático, quanto em atividades de leitura de 

textos, assim como naquelas que tratavam de assuntos das outras disciplinas. A docente 

sempre aproveitava as palavras presentes nas diversas atividades para trabalhar, 

coletivamente, as questões relacionadas ao SEA. O extrato de aula apresenta um 

momento em que esse trabalho se realizava a partir do título de um livro infantil: 

P2: O nome desse livro é: PINGA, PINGO, PINGADO.  

A: Tudo igual (pausa). Os nomes.  

P2: Pessoal, Lucas falou assim: mas tia, tudo começa com... (se 

dirige ao aluno Lucas, para completar sua fala).  

A: “P”.  

P2: Muita coisa igual, né? O que é que muda? 

Escrevendo as palavras no quadro branco e circulando as letras 

finais, a professora diz: 

P2: Aqui só mudam as últimas letras (se referindo às palavras 

“PINGA” e “PINGO”).  E aqui? (se referindo à palavra 

“PINGADA”).  

A: Também muda um pedaço.  

A professora continua refletindo com as crianças:  

P2: E agora, qual é a palavra maior? 

A: A última. 

P2: A última? Que palavra é a última? 

A: Pingado. 

P2:  Hum! Por que “pingado” é a maior? Ela tem mais o que? 

A: Sílaba... letra... 

P2: Alguns disseram silaba e outros disseram letra. E agora?  

(Há uma pausa de dúvida. A professora então continua a 

indagar) 

P2: Quantas sílabas tem a primeira? Pinga tem quantas 

sílabas? 

A: Duas.[...] duas [...]. 

P2: Vamos ver... PIN – GA 

A: Duas mesmo! 

P2:E pingo? Tem quantas sílabas? 

A: “PIN –GO” [...] duas! 

P2: E pingado? 

A: “PIN-GA-DO” [...]. tem três tia! 
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P2: E aí? Quem é a maior de acordo com o número de sílabas? 

A: Pingado, tia! 

P2: E as letras, que tem mais? 

A: Sete. 

P2: Qual a que tem sete? Vamos contar? 

A: 1,2,3,4,5,6,7 [...] tem mais letras [...] igual a mais silabas. 

P2: Então “pingado” ganha no número de sílabas e de letras, 

né? 

 

Constatamos, também, o trabalho dos alunos com atividades diversificadas, 

embora tenham sido propostas pela professora para realização em casa, sob o 

acompanhamento dos responsáveis dos alunos e correção individual com a professora. 

As “tarefas de casa” eram feitas, pela docente, nos cadernos dos alunos, para atender às 

necessidades individuais relacionadas ao conhecimento do SEA ou de outros aspectos 

da língua, como: ortografia, leitura e compreensão textual. Durante a entrevista final, ao 

falarmos sobre a proposta de realização de atividades diferenciadas predominantemente 

para casa, a docente esclarece:  

“Na sala, às vezes é mais difícil, por conta do comportamento 

dos alunos. Porque se você senta com um grupo, ficam quinze 

alunos descobertos. Se você forma um grupo de cinco, ficam 

muitos alunos descobertos. Então, mesmo que você faça 

atividades diferenciadas, você tem que passar em todos os 

grupos, ao mesmo tempo, para que eles não fiquem dispersos. 

Por isso que muitas vezes eu recorri aos cadernos de casa. 

Porque aí, em casa, a gente espera que o aluno vá ter uma 

concentração maior para fazer”. (Entrevista final).  

 

           Assim, com base nos dados apresentados até então, podemos dizer que a prática 

de alfabetização da professora 2 parecia estar relacionada a uma perspectiva de 

alfabetização para o letramento. A rotina de trabalho observada indicava que a docente 

tinha clareza e conhecimento da importância de todas as atividades vivenciadas com os 

alunos. O planejamento feito por ela dava indícios de que existia a intenção de que 

fossem contemplados os diferentes eixos de ensino da língua.  Vale salientar que o 

tempo pedagógico em todas as aulas era bastante comprometido devido às diversas 

interrupções que a professora precisava fazer para resolver ou minimizar as situações 

relacionadas ao comportamento dos alunos e/ou de algumas ocorrências externas 

(presença de pais em horário inadequado e barulho nos corredores da escola). Além 

disso, havia alguns limites ligados à estrutura da sala de aula (pequena e com pouca 

iluminação e ventilação).  
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Percebia-se, claramente, um olhar diferenciado da professora diante do 

desenvolvimento dos alunos nas atividades propostas. Mesmo predominando o trabalho 

com atividades iguais para todos, com exceção das tarefas de casa, havia uma 

preocupação da docente em explorar algumas habilidades ou atender a determinadas 

dificuldades apresentadas. Esse procedimento ocorria, geralmente, quando a professora 

passava entre as bancas ou quando chamava os alunos para responder no quadro às 

questões das atividades escritas. Quando existia alguma resistência em escrever, a 

docente insistia com os alunos dizendo: “escreva como sabe, depois a gente corrige”, o 

que nos leva a inferir que o erro era respeitado e tratado como um elemento de análise 

para toda a turma. Algumas ações da professora demonstravam que havia uma 

perspectiva em relação ao desenvolvimento dos alunos nas atividades propostas, 

principalmente no que se refere à apropriação do SEA, e que essa perspectiva parecia 

estar relacionada às avaliações realizadas por ela durante todo o ano letivo. Foi possível 

perceber, em contato com o material coletado, que a docente avaliava seus alunos 

através de diferentes instrumentos de avaliação, onde anotava e acompanhava os 

resultados dessas avaliações, e que fazia intervenções, no coletivo ou individualmente, 

que permitiam a evolução no processo de alfabetização das crianças de acordo com seus 

níveis de aprendizagem. São esses os pontos da análise sobre os quais nos 

debruçaremos a seguir.  

4.2.2 O uso de diferentes instrumentos para avaliar os conhecimentos das crianças 

sobre o SEA 

 

A análise que desenvolveremos a seguir incidirá sobre a utilização que a 

professora fazia de diferentes instrumentos para avaliar os conhecimentos dos alunos 

sobre o SEA durante o processo de alfabetização. Faremos esta análise por entendermos 

que, embora não devam ser considerados como a avaliação em si ou como os únicos 

responsáveis pela avaliação, tais instrumentos servem “tal como um termômetro serve 

para medir a febre de um paciente” (HOFFMANN, 2012, p. 15). Assim, como 

integrantes importantes de todo o processo de alfabetização, julgamos pertinente 

analisar os diversos instrumentos utilizados pela professora para avaliar seus alunos 

durante a alfabetização, uma vez que esse foi um aspecto de bastante relevância na 

prática avaliativa da docente.   
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É importante dizer que, embora tenhamos percebido que a professora utilizava-

se do recurso das observações, em atividades vivenciadas em sala de aula, para 

acompanhar o desenvolvimento dos alunos, não focaremos a presente análise em tal 

prática. Essa opção de análise está respaldada no entendimento de que a observação de 

tarefas e de manifestações dos alunos não é, em si mesma, um instrumento de avaliação, 

mas uma ação do professor que precisa ser transformada em registros para que se 

constituam como instrumento avaliativo, como nos indica Hoffmann (2001). Ou seja, a 

partir dos registros de avaliação dos conhecimentos dos alunos, percebemos que estes 

eram, predominantemente, ligados aos dados obtidos pela professora, a partir da 

utilização dos exercícios de sondagem, do teste do Programa Via Escola e do teste do 

PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), o que nos levou a 

analisar mais detalhadamente esses instrumentos. Nessa análise, focamos os 

conhecimentos e/ou habilidades que eram avaliados pela docente, bem como o período 

em que eram utilizados os referidos instrumentos, conforme apresentamos no Quadro 

17, abaixo:  

 

Quadro 17- Instrumentos de avaliação utilizados pela professora 2. 

Competências e/ou habilidades 

avaliadas 

Instrumentos/períodos que eram utilizados 
  

Total  No início do ano e ao final de 

todos os meses 

Bimestral Quando 

necessário 

Exercício de sondagem Teste Via 

Escola 

 

Teste do PNAIC 

 

Escrita do nome próprio 
x x x 3 

Escrita de palavras (ditadas ou nomes 

de figuras) 

x x x 3 

Escrita de frases (ditadas) 
x -- -- 1 

Escrita de textos (ditados) 
-- x -- 1 

Escrita de textos espontâneos  
-- x --- 1 

Identificação de determinadas palavras 

indicadas por figuras.   

-- -- x 1 

Identificação de palavras em textos 

conhecidos (lidos de cor)  

-- x -- 1 

Leitura de textos 
-- x x 2 

Compreensão de textos 
-- x x 2 
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Conforme vimos no quadro 17, o exercício de sondagem, também chamado de 

ditado de diagnóstico, era o instrumento mais utilizado pela professora, que buscava 

avaliar os conhecimentos relacionados ao SEA (escrita do nome das crianças e de 

palavras e/ou frases ditadas). Fica claro, também, que os demais instrumentos eram 

utilizados numa frequência menor (nos bimestres e/ou quando a professora julgava 

necessário), e avaliavam tanto os conhecimentos sobre o SEA, como outros aspectos 

relacionados à leitura e à escrita.  

 Falando mais detalhadamente sobre o exercício de sondagem utilizado pela 

professora no início do ano e ao final de todos os meses, podemos afirmar que,  de 

acordo com seus depoimentos, a docente  considerava-o uma ferramenta importante 

para sua prática. Ao observarmos tal instrumento, percebemos que este apresentava a 

solicitação da escrita do nome próprio, de palavras e, algumas vezes, de frases, que 

eram ditadas pela professora, conforme podemos ver nas figuras abaixo:   

 

       

       

Figura 13- Exercícios de sondagem realizados pela professora 2. 
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A figura 13 revela que as escritas das palavras e frases, que se diferenciavam a 

cada mês, eram realizadas pelos alunos de maneira espontânea, e que a professora fazia 

marcações e registros dessas escritas.  Em algumas ocasiões, ao utilizar ditados em sala 

de aula, percebemos que a docente pedia para que os alunos escrevessem “do jeito que 

sabiam”, e, em seguida, chamava-os, individualmente, para que lessem o que grafaram, 

apontando com o lápis. Após ouvir atentamente as leituras feitas pelos alunos, a 

professora, geralmente, fazia marcações iguais às que podemos ver nos exercícios de 

sondagem, e anotava suas considerações a respeito, no seu caderno de registro pessoal, 

sobre as quais trataremos com mais detalhes posteriormente.  

Ao falar sobre a forma de aplicação de tal instrumento, a professora salientou : 

“os ditados eu sempre procedia da mesma forma [...] sempre aplicava individualmente. 

Isso indicava que essa era a forma utilizada pela docente para perceber, mais de perto, a 

partir das leituras feitas pelas crianças, após grafarem o solicitado, as hipóteses que 

tinham sobre o SEA. Sobre a importância da investigação do professor acerca das 

produções espontâneas das crianças, Ferreiro (2011) enfatiza que:  

Os indicadores mais claros das explorações que as crianças realizam para 

compreender a natureza da escrita são suas produções espontâneas, 

entendendo como tal as que não são resultados de uma cópia (imediata ou 

posterior). Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou 

deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um 

valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poderá poder ser 

avaliado. ((FERREIRO, 2011, p. 19-20). 

 

 Nesse sentido, podemos afirmar que todos os meses, com a utilização dos 

exercícios de sondagem, a professora 2  tinha a possibilidade de acompanhar as 

hipóteses das crianças sobre o SEA, e que, a partir de tais informações, era possível 

planejar ações que favorecessem a evolução dessas hipóteses. Essa possibilidade nos é 

confirmada, quando, em entrevista, a docente fala sobre o que fazia com os resultados 

obtidos, após avaliação com os exercícios de sondagem:  

“Quando eu chegava com um diagnostico, então eu ia estudar 

isso em casa. Aí eu pegava assim [...] o aluno Samuel está no 

silábico- quantitativo. Então, o que ele precisa aprender ainda 

sobre isso? Se ele já está reconhecendo a pauta sonora, a 
medida que ele faz a marcação silábica [...] mas ainda não sabe 

o valor sonoro que as letras tem , então o que eu posso fazer 

para ajudar esse aluno? Tem outros na mesma condição que 

ele? Então eu ia e juntava aquele grupo e aplicava um jogo [...] 

ou dava um suporte individual nas atividades. Então 

diagnóstico tem para mim essa conotação de permear a prática. 
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De saber o que é que eu vou fazer para ajudar aquele aluno.” 

(Entrevista final). 

 

Conforme o Quadro 3,  além do exercício de sondagem, a professora 2 utilizava 

os testes do Programa Via Escola e do PNAIC para avaliar os conhecimentos e /ou 

habilidades desenvolvidas por seus alunos. O teste do Programa Via Escola, conforme 

já apontamos na análise das práticas da professora 1, tratava-se de um instrumento que 

avaliava, a cada bimestre, as habilidades relacionadas ao nome próprio, à identificação 

de palavras em textos conhecidos (lidos de cor), à escrita de palavras e textos ditados 

pela docente, à escrita de textos espontâneos, à leitura e à compreensão de textos. É o 

que podemos observar na figura 14, abaixo:  

 

  

 

Figura 14 - Teste de avaliação do Programa Via Escola (versão enviada no 1º semestre) 

Salientamos que, de acordo com a professora, o referido instrumento, era 

enviado pela SEE, para avaliação institucional. O exemplar acima apresentado 

corresponde ao teste utilizado pela docente no 1º semestre. Ao disponibilizá-lo, a 
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docente enfatizou que recebia um exemplar a cada início de semestre e que cabia aos 

professores, nos bimestres, a aplicação do teste enviado ou a utilização de outros 

instrumentos que permitissem a avaliação dos aspectos de leitura e escrita, definidos 

pelo referido programa, uma vez que necessitava preencher uma planilha unificada para 

entregar à SEE.  

O terceiro instrumento de avaliação disponibilizado pela professora, o teste do 

PNAIC, era composto por questões ligadas à escrita do nome próprio, de palavras 

(nomes de figuras apresentadas), ao reconhecimento de determinadas palavras (escritas 

junto de outras palavras), à leitura de textos de gêneros diferenciados e à compreensão 

de textos. É o que podemos visualizar na figura 15, abaixo:  

   

   
Figura 15- Avaliação do PNAIC (Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa). 

 

A professora considerava o teste do PNAIC um bom recurso para avaliação e 

utilizava-o nos momentos que considerava necessário ao longo do ano letivo, mesmo 
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não tendo a obrigatoriedade
30

 de apresentar os resultados de sua utilização à SEE ou aos 

responsáveis pela formação do referido programa. Sobre a forma de aplicação desses 

últimos instrumentos, testes do Programa Via Escola e do PNAIC, a professora 

informou que recebia orientações para aplicar de forma coletiva, ao mesmo tempo com 

todos os alunos, diferentemente da aplicação dos exercícios de sondagem. No entanto, 

esclareceu que, os primeiros quesitos de ambos os testes, os alunos realizavam 

individualmente, sob sua observação. Se observarmos as referidas questões, percebemos 

que se tratam de auto-ditados, solicitações de escrita espontânea de palavras a partir da 

apresentação de figuras, o que reforça a preocupação inicial da docente de acompanhar 

de perto as hipóteses das crianças sobre o SEA. Em seu depoimento, ela disse: “nessas 

avaliações a gente aplica junto e eu ia passando de banca em banca. [...] a parte do 

ditado, eu ia chamando, mas as outras [...] não dá, né? Então eu dava para todo mundo 

e passava nas bancas.” (Entrevista final).  

A partir dos dados analisados, podemos inferir que predominava a avaliação dos 

conhecimentos dos alunos sobre a escrita de seus próprios nomes e de palavras e frases, 

conforme observamos no Quadro 17.  Em todos os instrumentos utilizados pela docente, 

havia itens que buscavam investigar tais aspectos, o que significa dizer que, ao utilizar 

os referidos instrumentos em diversos momentos do ano letivo (no início e ao final do 

ano, no final dos meses e dos bimestres), a professora tanto avaliava a evolução da 

escrita convencional dos nomes próprios quanto as hipóteses sobre o SEA, apresentadas 

nas escritas espontânea das crianças. Vale salientar que, através das observações feitas 

durante a pesquisa, foi possível perceber que os conhecimentos/habilidades ora citados 

eram alvo de diversas intervenções da professora em suas aulas. 

Essa predominância em avaliar as hipóteses das crianças sobre o SEA anuncia 

uma prática presente nas turmas de alfabetização a partir da chegada das novas 

contribuições teóricas, mais precisamente da teoria da Psicogênese da Língua Escrita 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), que deslocaram o eixo de compreensão e 

interpretação do processo pelo qual a criança aprende a ler e a escrever. Ou seja, a 

criança deixou de ser vista como “alguém” que depende de estímulos externos para 

produzir respostas, para ser um “sujeito ativo capaz de construir o conhecimento da 

língua escrita, interagindo com esse objeto de conhecimento” (SOARES, 2011, p. 89). 

                                                 
30 Na formação do PNAIC, no ano de 2014, foi dada maior ênfase aos instrumentos e registros de 

avaliação em relação aos conhecimentos relacionados à matemática. Ficando o uso dos instrumentos de 

Língua Portuguesa, a critério das escolas.   
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Dessa forma, passou-se a considerar que “a escrita era uma maneira particular de notar a 

linguagem e que o sujeito em processo de alfabetização já possuía considerável 

conhecimento de sua língua materna” e que, ao escrever como sabe, além de informar 

ao professor suas hipóteses sobre a escrita, pensa sobre para que serve essa escrita e 

como se organiza. (MORAIS et al, 2009, p. 49).  

Além dos conhecimentos acima apresentados, constatamos que, nos testes do 

Via Escola e do PNAIC, havia questões que buscavam perceber as habilidades das 

crianças em relação à leitura e à compreensão e construção de textos. Os textos 

apresentados nesses testes eram de gêneros diferentes, com temas ligados ao universo 

delas. A partir desses textos, eram avaliadas  habilidades de compreensão textual, sendo 

que, no teste do Programa Via Escola, havia apenas um item que solicitava a localização 

de uma informação explícita anunciada no texto, diferentemente do teste do PNAIC, 

que, além de avaliar a habilidade de localização de informações explícitas, apresentava, 

em outros itens, a preocupação de avaliar a compreensão global e inferencial sobre os 

textos. 

No caso da avaliação da escrita espontânea ou produção de textos, a docente deu 

indícios de que era algo bastante difícil quando os alunos ainda estavam em fase de 

consolidação do SEA. Em seus depoimentos, a docente citou que algumas crianças 

resistiam na hora de escrever os textos. Nesses casos, ela pedia para que escrevessem 

como soubessem e avaliava as palavras “soltas” que eram grafadas. Quando os alunos 

apresentavam um nível mais avançando, escreviam com mais segurança, permitindo 

uma percepção da professora sobre as habilidades de coerência nas produções 

realizadas. A avaliação da identificação de palavras em textos conhecidos (lidos de cor) 

e a escrita de textos ditados só foram percebidas nos itens do teste do Via Escola, 

realizado pela professora apenas durante os bimestres.  

Consideramos, então, que, embora utilizasse com maior frequência os exercícios 

de sondagem, a professora percebia com muita precisão os objetivos presentes nos itens 

dos demais instrumentos de avaliação. Ao utilizá-los, era possível perceber, 

detalhadamente ou de forma mais geral, a evolução dos conhecimentos dos alunos 

durante o processo de alfabetização. Dessa forma, a docente posicionava-se diante do 

que observava durante as avaliações e fazia anotações, em diferentes instrumentos de 

registro, do que julgava importante ser acompanhado ao longo do ano letivo, conforme 

apresentaremos na análise a seguir.  
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4.2.3 A realização de registros das aprendizagens dos alunos em diferentes 

instrumentos  

 

A análise, agora, se voltará para os registros realizados pela professora 2 dos 

conhecimentos das crianças relacionados ao SEA, por entendermos que essas anotações 

representam a organização do pensamento da docente sobre aquilo que ela observou de 

seus alunos. Acreditamos que, ao registrar o que observa das aprendizagens dos alunos, 

ela reflete não somente sobre essas aprendizagens, mas, também, sobre a evolução do 

seu próprio trabalho e suas posturas pedagógicas. “O que escreve, como escreve sobre o 

que escreve são reflexos daquilo que faz, de como faz, de como pensa sobre cada 

criança, de como pensa sobre o currículo, sobre questões afetivas e atitudinais, entre 

outros” (HOFFMANN, 2012, p. 112).  Essa autora enfatiza ainda que: 

 

Ao ter de descrever com palavras uma situação de aprendizagem, o professor 

protagoniza um primeiro momento importante: de selecionar os fatos que lhe 

foram significativos em algum momento, de alguma criança. Ele precisa 

parar e pensar sobre o que é importante destacar/relatar e sobre as expressões 

mais adequadas a utilizar. Anotações, mesmo breves, permitem perceber as 

posturas pedagógicas assumidas por ele, as crianças que lhe mais chamaram 

atenção, as situações e atividades que estavam sendo desenvolvidas, entre 

outros. (HOFFMANN, 2012, p. 114).   

 

Durante a pesquisa, foi possível perceber que a docente utilizava 3 (três) 

instrumentos para fazer o registro das aprendizagens de seus alunos: 1 (um) caderno 

pessoal, 1 (uma)  planilha do programa da SEE e  1 (uma) caderneta da turma. Com 

base nesses dados, buscamos perceber que conhecimentos/habilidades eram pontuados 

pela docente, e em que períodos esses registros eram realizados, conforme podemos 

visualizar no Quadro 18, abaixo:  

 

Quadro 18 - Conhecimentos e habilidades das crianças anotados nos instrumentos 

de registro utilizados pela professora 2 

Conhecimentos 

e/ou habilidades das 

crianças, registradas pela 

professora 

Instrumentos de registros 

Caderno 

pessoal 

 (mensal) 

Planilha 

da SEE  

(Bimestral) 

Caderneta Total 

Perfil 

inicial 

(início 

do 

ano)  

Registro 

avaliativo31 

(bimestral)  

Parecer 

avaliativo 

(bimestral)  

Perfil 

final  

(final do 

ano)  

                                                 
31

 Não foi possível perceber os conhecimentos/ avaliados neste campo da caderneta (dados 

quantitativos/notas). 
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Escrita do nome próprio.  X X X __ X X 5 

Hipóteses sobre a escrita  X X X __ X X 5 

Escrita de textos 

espontâneos com coerência  

__ X __ __ __ __ 1 

Escrita de textos com 

segmentação convencional  

__ X __ __ __ __ 1 

Localização de palavras em 

textos memorizados  

__ X __ __ __ __ 1 

Leitura de palavras __ __ __ __ __ X 1 

Leitura de frases  __ __  __ __ X 1 

Leitura de textos __ X  __ __ X 1 

Comprensão de textos __ X  __ __ __ e1 

Total de 

conhecimentos/habilidades 

por instrumento.  

 

2 

 

7 

 

2 

 

0 

 

2 

 

5 

18 

 

    18 

 

Conforme vimos no Quadro 18, o caderno de registro pessoal da professora era 

o instrumento de anotação das aprendizagens mais utilizado por ela. Esse instrumento 

apresentava informações ligadas aos conhecimentos das crianças sobre o SEA (escrita 

do nome próprio e hipóteses sobre a escrita). Os demais instrumentos eram usados pela 

docente em momentos pontuais, segundo ela, para atender às exigências do sistema de 

ensino, embora apresentassem  dados sobre outros conhecimentos da leitura e da escrita, 

não presentes nos cadernos pessoais da professora.  

Os registros realizados no caderno de registro pessoal eram feitos mensalmente 

e considerados pela docente como os de maior importância em sua prática. É o que 

podemos evidenciar em seu depoimento, ao perguntarmos sobre como registra os 

conhecimentos dos alunos durante o ano.  

No meu belo caderninho! Eu fazia uma tabela mensal da 

evolução das hipóteses e do conhecimento do nome. E à medida 

que eles foram passando eu fui agregando outros 

conhecimentos (pausa). Se já estava lendo palavras (pausa) 

textos, frases. Se usavam as letra cursiva ou bastão (pausa).  

Mas isso foi já nos últimos meses (pausa).  Até agosto ou 

setembro era(m) só as hipóteses e o nome. Porque eu ia tendo 

um conhecimento mais global daquele aluno, da evolução 

(pausa).  Assim, se aquele aluno passou tantos meses em tal 

hipótese, então ele está assim, mais urgente do que aqueles que 

já estão evoluindo mais rápido. (Entrevista final).  
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Ao observamos tal instrumento, percebemos que a descrição feita acima 

correspondia, exatamente, aos registros feitos pela professora. Observamos que os 

quadros eram compostos por uma coluna com o nome dos alunos e outras colunas com 

informações sobre as hipóteses das crianças sobre a escrita, de dois ou três meses, e, 

também, sobre a evolução das crianças ao escreverem seus nomes próprios. Para 

mantermos em sigilo os nomes dos alunos envolvidos na pesquisa, optamos por não 

apresentar os quadros feitos pela professora na íntegra, e sim uma figura demonstrativa 

com os registros presentes nelas, conforme podemos visualizar abaixo:   

 

15 PS                                   

4 SQT 

5 SQL 

1 S.ALF 

1 ALF 

Acompanhamento das hipóteses de escrita 

Nome Fevereiro Março  Nome próprio  

Bianca PS PS 1º 

Danilo PS PS Não 

Carlos ALF ALF 1º e 2º 

José S.ALF ALF 1º e 2º 

Emiliana SQL S.ALF 1º 

Felipe SQT SQT 1º 

Jonas  PS SQT Não  

Figura 16- Modelo demonstrativo da tabela de acompanhamento mensal, registrado no caderno 

pessoal da professora 2. 

 

Como podemos ver na figura 16, para preencher as colunas que informavam 

sobre as hipóteses das crianças, a docente usava códigos para representá-las: PS: Pré-

silábico; SQT: Silábico-quantitativo; SQL: Silábico-qualitativo, SALF: Silábico- 

alfabético; e ALF: Alfabético. Essas informações, de acordo com a professora, eram 

obtidas a partir das avaliações que fazia mensalmente utilizando os exercícios de 

sondagem, que apresentamos anteriormente quando analisamos os instrumentos de 

avaliação. Foi possível perceber, em diversos momentos, a professora registrando e 

consultando informações presentes nesse instrumento, o que indicava a necessidade da 

docente de estar em contato frequente com os aspectos observados por ela, durante as 

avaliações, para a realização de algumas ações em sala de aula. Sobre esse aspecto, 

Hoffmann (2012) afirma que: 
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Avaliar não é fazer um “diagnóstico de capacidades”, mas acompanhar a 

variedade de ideias e manifestações das crianças para planejar ações 

educativas significativas. Parte de um olhar atento do professor, um olhar 

estudioso que reflete sobre o que vê, sobretudo um olhar sensível e confiante 

nas possibilidades que as crianças apresentam. (HOFFMANN, 2012, p. 30).  

 

A planilha da SEE, como apresentamos detalhadamente durante a análise da 

professora 1, tratava-se de um instrumento de registro unificado para toda a rede de 

ensino e eracomposta de itens ligados aos níveis de aprendizado dos alunos em relação à 

escrita do nome próprio, ao conhecimento do sistema de escrita alfabética (a partir de 

um ditado de palavras ou de um texto), segmentação do texto em palavras, localização 

de palavras em texto memorizado, compreensão e produção de textos de gêneros com 

temáticas e vocabulários familiares, participação em situações de produção e 

compreensão de texto coletivos, além de um espaço que orientava o professor a relatar 

as informações que julgasse necessárias para maior esclarecimento dos dados.  

Os registros feitos pela professora nessa planilha, conforme ela nos informou, 

trazem informações sobre os aspectos acima mencionados, com base nas avaliações 

feitas com os testes do Programa Via Escola. A docente nos indicou que a planilha da 

SEE era uma adaptação da planilha original do Programa Via Escola, mas que, embora 

fossem interessantes, serviam, apenas, “para ter uma visão geral de como eles se 

saíram em cada bimestre, naquela avaliação que a Rede envia (pausa), que o Via 

Escola envia. Então aí eu vou tendo uma compreensão mais geral.” (Entrevista final). 

Podemos considerar que, embora a professora utilizasse, como já dito, a 

planilha para atender a uma avaliação institucional da rede de ensino, o instrumento em 

si apresentava dados sobre a aprendizagem dos alunos que tanto coincidiam com as 

informações presentes no caderno pessoal da docente, por serem registrados em 

períodos muito próximos, quanto ampliavam os aspectos observados por ela, em relação 

à leitura e escrita.  

A caderneta, no entanto, era considerada, pela docente, como um instrumento 

de registro sem valor real para sua prática. Esse instrumento era composto de campos 

para registro de diversos aspectos dos alunos, avaliados durante todo o ano letivo. Ao 

nos determos, como na análise da professora 1, nos campos de Registro avaliativo 

(campo 3), Perfil inicial da turma (campo 4), Perfil final da turma (campo 5) e Conselho 

de Classe (campo 8), percebemos que a professora 2 fazia registros que já se 

apresentavam nos outros instrumentos (no caderno pessoal e na planilha da SEE), com 

exceção do campo 3, onde apareciam notas de todas as disciplinas.  



129 

 

No campo 4, percebemos que, de forma descritiva, a professora registrava as 

hipóteses dos alunos sobre a escrita, ou seja, categorizava-os nos níveis de escrita: pré-

silábico, silábico-quantitativo, silábico-qualitativo, silábico-alfabético e alfabético, 

conforme a teoria da Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1999), além de informações sobre como os alunos iniciaram o ano escrevendo os 

próprios nomes . É o que podemos conferir no extrato abaixo: 

 

Perfil Inicial 
A turma do 1º ano, inicialmente composta por 26 alunos matriculados, tinha um perfil bastante 

heterogêneo do ponto de vista pedagógico. Considerando que 2 alunos nunca freqüentaram às 

aulas, realizei diagnóstico inicial com 24 que participavam assiduamente. Em relação aos níveis 

de escrita, tínhamos o seguinte quadro: 16 alunos com hipótese de escrita pré-silábica, 4 com 

hipótese silábica quantitativa, 2 com uma hipótese silábica qualitativa, 1 com hipótese silábico-

alfabética e 1 com hipótese alfabética.  Considerando a escrita do nome próprio, apenas 3 

crianças já conseguiam grafá-lo corretamente, completo e com letra cursiva. 15 alunos 

conseguiam escrever o 1º nome com letra bastão e 6 não conseguiam realizar qualquer tipo de 

escrita que se aproximasse de seu próprio nome.  

Extraído da caderneta da turma da professora 2 (ANEXO 5). 

 

No campo 5, que deveria ser preenchido com informações dos alunos, obtidas a 

partir de avaliações feitas no final do ano, a docente registrou os avanços das 

aprendizagens das crianças em relação à linguagem. Para a docente, embora tenham-se 

apresentado alguns “obstáculos”, que possivelmente podem ter comprometido o 

processo de aprendizagem em determinadas ocasiões, o resultado é considerado 

satisfatório. Os dados sobre os níveis de escrita, habilidades de escrita do próprio nome 

e fluência de leitura são informados através de percentuais, predominantemente, a partir 

de comparações feitas com as informações apresentadas no perfil inicial da turma. É o 

que podemos ver abaixo:  

Perfil final 

O ano chega ao fim e a turma do 1º ano encerra com 21 alunos. Mesmo diante de muitas 

turbulências, podemos perceber muitos avanços em termos de aprendizagem. Se no inicio do 

ano havia 67% dos alunos na hipótese pré-silábica de escrita, ao término não há nenhum aluno 

nessa condição. Inicialmente, tínhamos apenas 4% dos alunos em hipótese alfabética de escrita, 

hoje temos 43% com essa hipótese de escrita. 24% com hipótese silábico-alfabética, 29% 

silábicos com valor sonoro e apenas 4% na hipótese silábica sem valor sonoro. No início do 

ano, apenas 3 conseguiam escrever o nome próprio completo e com letra cursiva. Agora são 14 

crianças que desenvolveram esta habilidade. Terminamos o ano com 7 alunos lendo palavras 

(33%), 4 lendo frases (19%) e 2 lendo textos (9,5%). Sendo o total de crianças lendo de 61, 5%. 

Além dessas, 24% dos alunos, já está começando a “silabar” e apenas 14,5% não lê. 

Evidentemente, a expectativa é de 100% dos alunos alfabética e lendo, mas, considerando a 

realidade vivenciada durante este ano e os obstáculos, os resultados são satisfatórios.  

         Extraído da caderneta da turma da professora 2  (ANEXO 6).  
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No campo 3, a professora registrava notas, numa escala de 6 a 10, conforme orientações 

da SEE, para garantir a aprovação dos alunos no 1º ano de alfabetização, já que a 

caderneta era um instrumento de registro oficial da rede ensino, com prescrições 

definidas que deveriam ser seguidas pela docente. Em seus depoimentos, a docente, 

dizia que registrava porque tinha que registrar; que as notas não conseguiam representar 

as minúcias do processo de aprendizagem dos alunos, embora fossem elas, as notas, os 

registros considerados no histórico escolar dos alunos, ao longo dos anos. A professora 

deixou claro que atribuía notas a partir de algumas atividades ou avaliações realizadas 

em momento pontuais. Essa postura diante do registro de notas na caderneta vem nos 

remeter ao posicionamento apresentado por Hoffmann (2001), ao tratar dos registros de 

avaliação feitos pelos professores. Para a autora: 

É essencial que tais registros sejam relevantes sobre o que se observou e 

pensou para que possam subsidiar a continuidade de sua ação educativa. Para 

tanto, devem se constituir em dados descritivos, analíticos, sobre aspectos 

qualitativos observados, pois dados quantitativos não permitem analisar em 

que aspectos o aluno evolui, de que estratégias  se utiliza e outras questões de 

igual significado em termos de sua aprendizagem. (HOFFMANN, 2001, p. 

176).  

 

Não localizamos o campo 8, Conselho de Classe, no interior da caderneta da 

professora 2, do mesmo modo que na caderneta da professora 1, não nos permitindo, 

assim, análise em relação aos registros que seriam feitos nele. No entanto, havia alguns 

pareceres dos alunos que, conforme orientações, deveriam ser registrados a cada 

bimestre. Neles encontramos registros de aspectos individuais dos alunos, relacionados 

ao comportamento diante das rotinas propostas, ao nível de apropriação do SEA (ênfase 

maior), às habilidades em matemática e demais disciplinas, além de apresentar algumas 

estratégias utilizadas pela professora para atender às dificuldades apresentadas pelos 

alunos. Vale salientar que esse campo não foi anunciado nas orientações de registro
32

, 

presentes na caderneta.  O extrato abaixo apresenta um exemplo desses pareceres:  

Parecer Avaliativo 

A aluna XXXX (cita o nome) iniciou o ano com um comportamento extremamente ativo e 

demonstrando muita dificuldade para se concentrar e intensa resistência a regras. Sendo assim, a 

menina conseguiu, ao longo da unidade, incorporar um pouco da rotina em sala de aula. Quanto 

aos conhecimentos relativos ao sistema de escrita alfabética, XXXX (cita o nome da aluna) 

apresentava escrita pré-silábica, não identificava as letras do alfabeto e também não sabia 

escrever o próprio nome. Na matemática a aluna tinha muitas dificuldades para grafar e 

reconhecer os algoritmos, contudo, conseguia realizar somas, se valendo de procedimentos 

                                                 
32

 As orientações sobre o registro na caderneta apresentavam-se na capa do instrumento. (ANEXO 4) 
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próprios. Em relação às demais disciplinas, XXXX conseguia acompanhar as explicações, mas 

sempre com dificuldade de concentração e de expor suas ideias. No decorrer da unidade, 

fizemos um exaustivo trabalho de aplicação da rotina escolar e provemos situações de reflexão 

sobre a escrita, sobre suas propriedades fonológicas, tudo atrelado às rodas de leitura, conversas 

complementares, leitura de poemas para deleite, jogos de linguagem; a fim de ajudar a aluna a 

construir novas aprendizagens.  

         Extraído da caderneta da turma da professora 2  .  

 

Por percebermos uma evidente rejeição, por parte da professora, em relação à 

caderneta, perguntamos a ela se os registros feitos nesse instrumento retratavam, de 

fato, as aprendizagens dos alunos, ou se eram “vazios” e serviam apenas para 

cumprimentos de uma obrigatoriedade do sistema de ensino. Em entrevista, a docente, 

nos esclarece:  

Retrata sim. O que eu coloco lá é o que já tenho nas minhas 

anotações. Uma reprodução bem tardia [...] a gente só tem 

acesso à caderneta com mais detalhamento, praticamente no 

final do ano. Porque chega atrasada, então a gente fica com 

muita coisa para passar a limpo. Ai, vem a fiscalização, só para 

olhar o que a gente fez. A impressão que dá é que ninguém vem 

olhar para ver: olha, ela tem tantos alunos pré-silábicos, será 

que a gente poderia deixar, pelo menos, com a supervisora, uma 

atividade para dar apoio? Não! É só para carimbar, se está 

feito ou se não está feito. 

 

Conforme esclarecido pela professora, embora os campos da caderneta 

devessem ser preenchidos com registros realizados no início, a cada bimestre e ao final 

do ano letivo, isso não ocorreu no ano em que a pesquisa foi realizada. A docente 

afirmou que, devido ao atraso da chegada do instrumento na escola, os registros só 

foram realizados posteriormente, a grande maioria no final do ano, a partir dos dados já 

anotados nos demais instrumentos. Em entrevista ela nos diz ainda:  

 [...] só consigo fazer esses registros em casa e a gente não pode 

levar a caderneta. Então a gente só tem acesso à caderneta com 

mais detalhamento, praticamente no final do ano. (Entrevista 

final).  

 

A docente deixa claro que a planilha da SEE e a caderneta não são tão 

importantes para sua prática.  Ela chega a ressaltar que, em alguns momentos, até 

atrapalham. É o que evidenciamos em seu depoimento:  

Registros são inúmeros, né? Os consolidados, a caderneta 

(risos), que não ajudam em nada. Só atrapalham mesmo. Mas a 

gente tem que fazer! Mas o que me ajudou mesmo, para 

planejar as minhas aulas, para permear mesmo tudo o que eu ia 

fazer, é o meu registro pessoal, meu caderno.  E os 
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consolidados, assim, para ter uma visão geral de como eles se 

saíram em cada bimestre, naquela avaliação que a Rede envia 

(pausa), que o Via Escola envia. Então aí eu vou tendo uma 

compreensão mais geral. Mas a caderneta eu não utilizo em 

nada para organizar o que eu vou planejar durante o ano. 
 

A partir da análise dos instrumentos de registros antes apresentados, podemos 

dizer que, em todos eles, encontravam-se informações a respeito das hipóteses das 

crianças sobre o SEA e da habilidade de escrever seu nome próprio. Na planilha e na 

caderneta, esses registros eram ampliados com outros aspectos da leitura e da escrita. 

No que se refere aos conhecimentos sobre o SEA, foi possível perceber que 

havia uma tendência ao registro dos níveis de escrita indicados na teoria da psicogênese 

da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), o que parece ser um dispositivo 

bastante utilizado nas práticas das professoras, quando precisam anotar o que as 

crianças sabem e precisam saber sobre as propriedades do SEA.  

A professora tinha bastante clareza da importância dos registros dos 

conhecimentos das crianças e, dessa maneira, realizava-os sempre que avaliava os 

alunos, o que indicava uma consonância entre instrumentos de avaliação e os de 

registros das aprendizagens avaliadas pela docente, durante o ano. 

Ficou muito evidente, na prática da professora, que, sempre que precisava de 

alguma informação sobre a aprendizagem dos alunos, ela tinha a que recorrer. A partir 

dos registros feitos, principalmente no seu caderno pessoal, em determinados 

momentos, a docente confrontava os conhecimentos já percebidos nas avaliações com 

os apresentados pelos alunos no cotidiano da sala de aula, permitindo, assim, a 

realização de algumas intervenções nas atividades, conforme apresentaremos na 

sequência.  

4.2.4 Intervenções realizadas durante o desenvolvimento das atividades 

vivenciadas em sala de aula 

 

Se considerarmos que o desenvolvimento e a aprendizagem dependem de 

múltiplos fatores entrelaçados e que, ao ajudar o aluno a aprender a se desenvolver, 

participando da regulação de suas aprendizagens, o professor estará praticando uma 

avaliação formativa (PERRENOUD, 1999), podemos afirmar que a utilização de 

instrumentos diversos e a realização de registros de acompanhamento das aprendizagens 

não são os únicos procedimentos que compõem o processo avaliativo. Dessa forma, 
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compreendemos que “planejar atividades e práticas pedagógicas, redefinir posturas, 

reorganizar o ambiente de aprendizagem e outras ações, com base no que observa” 

fazem parte de todo esse processo, conforme nos indica Hoffmann (2012, p. 15).  

Ao acompanhar a prática de alfabetização da professora 2, percebemos que 

predominava o desenvolvimento de atividades homogêneas ligadas à apropriação do 

SEA e ao letramento, realizadas coletivamente. Não presenciamos a realização de 

atividades diferenciadas em sala de aula, apenas nas propostas para casa, embora a 

turma apresentasse um perfil heterogêneo
33

. A esse respeito, a docente explica:  

Na sala, às vezes é mais difícil, por conta do comportamento 

dos alunos. Porque se você senta com um grupo, ficam quinze 

alunos descobertos. Se você forma um grupo de cinco, ficam 

muitos alunos descobertos. Então, mesmo que você faça 

atividades diferenciadas, você tem que passar em todos os 

grupos, ao mesmo tempo, para que eles não fiquem dispersos. 

Por isso que muitas vezes eu recorri aos cadernos de casa. 

Porque aí, em casa, a gente espera que o aluno vá ter uma 

concentração maior para fazer. Até depois, na hora de corrigir 

a gente chama e pergunta: como é que você fez? Já é mais fácil, 

do que propor a atividade diferenciada na classe. (Entrevista 

final).  

 

  Entendemos que, mesmo que o professor realize uma única atividade para os 

alunos, nem sempre ele tem o mesmo propósito para todos, ou seja, uma mesma 

atividade poderá proporcionar diferentes aprendizagens.  

Uma atividade de reflexão fonológica pode, para alguns alunos, ajudá-los a 

entender que a escrita tem propriedades do significante (palavra) e não do 

objeto representado; para outros, pode servir para ajudá-los a superar 

dificuldades ortográficas de trocas entre pares mínimos (p/b, t/d, f/v); para 

outros, pode servir para que percebam que existe uma unidade sonora menor 

que a sílaba (fonema) e que possam identificá-la; para outros, pode servir 

para ajudá-los a se apropriarem de correspondências grafofônicas. 

(MORAIS; LEITE, 2005, p. 92).  

 

Atento às diversas reações que possam surgir a partir de tais atividades, o 

professor poderá, também, fazer algumas intervenções específicas, atendendo aos 

diferentes jeitos de ser e de aprender de cada aluno. Assim, compreendemos que as 

intervenções do professor devem ser consideradas como uma ação pedagógica de 

                                                 
33

 De acordo com os registros da professora, no mês de setembro havia 01 (um) aluno no nível pré-

silábico de escrita, 05 (cinco) no silábico-quantitativo, 09 (nove) silábico-qualitativo, 02 (dois) silábico-

alfabético e 06 (seis) no nível alfabético.  
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grande relevância, uma vez que significam a tomada de decisão a partir do que ele 

observa, antes ou na ocasião da ação, com o intuito de promover a evolução das 

aprendizagens de todos os alunos.  

Dessa forma, a presente análise está relacionada às intervenções realizadas pela 

professora durante as atividades vivenciadas em sala de aula. Mesmo que de maneira 

muito sutil, uma vez que predominava o encaminhamento coletivo, foi possível 

perceber, em todas as aulas, momentos em que a professora se posicionava de maneira 

específica, fazendo intervenções junto a determinados alunos, ou grupo de alunos, na 

tentativa de atender e mediar as diferentes necessidades de aprendizagem. É o que 

apresentamos no Quadro 19, a seguir:  

 

Quadro 19 - Aulas em que foram realizadas intervenções específicas em atividades 

homogêneas. 

Atividades realizadas 1º 

dia 
2º 

dia  
3º 

dia  
4º 

dia  
5º 

dia  
6º 

dia  
7º 

dia  
8º 

dia  
Total 

Atividade com o livro didático  X --- --- --- X X ---- ---- 03 

Atividade no caderno de classe 

ou casa (copiada do quadro)  
--- --- X --- ---- ---- X X 02 

Atividade de matemática  --- X --- X --- --- ---- ---- 02 

Atividade de produção de 

texto coletivo  
X ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 01 

Atividade de ilustração do 

texto 
X ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 01 

Atividade xerocada (capitão 

feio)  
--- X ---- --- ---- ---- ---- ---- 01 

Correção da tarefa de casa  --- --- --- --- --- --- X ---- 01 

 

Em 03 (três) das 8 (oito) aulas observadas, foi possível presenciar a professora 

fazendo intervenções durante as atividades do livro didático de português. Nessas 

ocasiões, os alunos acompanhavam juntos os encaminhamentos feitos pela professora e 

realizavam as questões, geralmente, ao mesmo tempo. Parecia existir uma certeza, por 

parte da professora, de que alguns alunos não conseguiriam realizar as questões 

propostas no livro sem a mediação dela. Assim, ao passar pelas bancas desses alunos, 

fazia alguns questionamentos do tipo: “que letra tem aqui?”, “como se escreve essa 

palavra?”, “com que pedacinho começa?”, “você acha que esse som se representa com 

essa letra?”. Em outros momentos, ela auxiliava dizendo: “vamos arrumar essa palavra 

[...] está faltando uma letra. Olhe o som!”, “tem que rimar! Pra rimar, tem que terminar 

com o mesmo som!”.  



135 

 

Durante as atividades em que a professora escrevia no quadro para que os alunos 

copiassem nos seus cadernos de classe, observadas em 02 (duas) aulas, foi possível 

perceber que a docente fazia linhas e margens no quadro (representando o caderno), 

pedia para que os alunos escrevessem da mesma forma e os acompanhava, passando nas 

bancas. As questões solicitadas tratavam-se de tarefas ligadas à apropriação do SEA, 

como, por exemplo: ligue os pares que rimam (de um lado figuras, do outro, nomes que 

rimam com os das figuras); pinte um quadradinho para cada sílaba (figuras de um lado e 

bolinhas de outro para representar o número de sílabas).  De acordo com a docente, 

enquanto ela observava a escrita nos cadernos, a organização espacial, fazia algumas 

intervenções específicas como:  

P2: Agora aqui olhe: pinte um quadrinho para cada sílaba. Como é que a 

gente conta as sílabas? Abacaxi tem quantas sílabas?  

Patrícia: quatro,Veja: uma, duas, três [...] 

P2: Não, você vai contar falando as palavras, pronunciando.  

Patrícia: Já sei! A-BA-CA-XI [...] quatro. 

P2: Aí você pintou os quadrinhos que eu botei, botou mais quadrinhos e 

ainda botou letras dentro dos quadrinhos. Como foi isso? 

Patrícia: N, assim não? 

P2: Não. É só pra pintar os quadrinhos de acordo com a quantidade de sons. 

Como você fez aqui [...] vá, continue. 

Patrícia: Tá, já sei! 

 

 

P2: E aqui? Olha pra cá, se concentra! Lembra que a gente brincou de 

batalha de palavras, que a gente contava no dedinho? Agora aqui, pinte um 

quadrinho para cada sílaba... “abacaxi” tem quantas silabas? Conta aí! 

Júlia: 1,2,3,4. Quatro? 

P2: Quatro?  Aí pintou só um quadradinho, por quê? 

Júlia A: Posso pintar mais? 

P2: Pinte os outros. 

Júlia A:Pronto (diz a menina pintando quatro quadrados) 

P2: Agora conte maçã. Quantas sílabas tem? 

Júlia A: Duas. 

P2: Pronto, pinte o que está faltando. E uva? 

Júlia A: Duas. Olha: U- VA 

P2: Banana? 

Júlia A: “BA – NANA”. Duas. 

P2: Conte de novo. Pronuncie! 

Júlia A: “BA-NA-NA”. Três! Agora contei nos dedos, tia! 

P2: Isso! E Laranja? 

Júlia A: Três. 

P2: E caju? 

Júlia A: Duas! 
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As duas atividades acima citadas, geralmente tratavam de aspectos ligados à 

apropriação do SEA, o que, naturalmente, impulsionava a professora a fazer estss 

intervenções. No entanto, em outras atividades que tinham outros propósitos, como a 

atividade de matemática, de produção e de ilustração de texto coletivo e de ciências 

(que tratava da utilização da água), foi possível perceber algumas intervenções 

particulares, bastante sutis, que ampliavam o propósito das atividades, para alguns 

alunos.  

No caso das atividades de matemática, presenciadas em 02 (duas) aulas, foi 

possível perceber alguns encaminhamentos diferentes ao final da resolução dos 

problemas. A professora lia os problemas matemáticos, os alunos tentavam, 

individualmente ou agrupando-se de acordo com suas afinidades, e, ao final, a 

professora pedia para que eles não colocassem somente as repostas com o resultado das 

operações. Ela dizia: “escrevam a resposta! Não é só para botar o total!”, “assim 

pessoal: ele ganhou ao todo [...] tentem escrever a frase”, “escreva do jeito que souber, 

depois eu vejo!”. Ficou claro que havia uma pretensão de trabalhar a 

interdisciplinaridade durante a atividade de matemática, já que as respostas dos 

problemas oportunizavam as escritas espontâneas dos alunos, as quais, em seguida, a 

professora aproveitava para intervir sobre o que foi grafado, sejam nas frases, sejam nas 

palavras soltas escritas por eles. O mesmo ocorreu durante a atividade de ciências, em 

que, após desenharem as maneiras de utilizar água com responsabilidade, foram 

solicitados a escrever frases ou palavras, conforme seus níveis de aprendizagem da 

escrita, para posterior intervenção da professora da mesma forma que foi realizada no 

final das atividades de matemática.  

Na atividade de produção de texto, realizada em 01 (uma) das aulas observadas, 

foi possível perceber que, enquanto todos participavam, dando sugestões sobre que 

assunto escrever, que título, como começar o texto, o que falar mais, entre outras, a 

professora fez uma breve parada e acionou uma das crianças para copiar o texto que 

estava sendo construído no quadro. Nesse momento, ela olha para a pesquisadora e diz, 

sem que os demais alunos percebam: “ela já consegue ler bem, por isso copia mais 

rápido e bem organizado, vou precisar para compor o livro”. Algo parecido ocorreu 

durante atividade de ilustração do texto, nesse mesmo dia.  Quando todos estavam 

responsáveis por fazer desenhos que representassem o texto produzido por eles, a 

professora se direcionou a determinado aluno e disse: “Preciso que você faça outra 

coisa. Escreva aqui alguma coisa sobre a importância do nosso livro. Vou colocar 
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depois da capa!”. Embora o aluno tenha se recusado a atender ao pedido da professora, 

por estar chateada devido a um conflito vivenciado com um colega, a docente conversa 

com ele e diz: “Você sabe que consegue. Você escreve tão bem! Não vai fazer porque 

não quer e não porque não sabe, viu?” 

As atividades de casa, como dito antes, únicas percebidas durante a pesquisa que 

tinham o propósito de atender às diferentes demandas de aprendizagem, não ocorriam 

sob o acompanhamento da professora. No entanto, percebemos que, em 01 (um) dos 

dias observados, a professora fazia a correção dessas atividades e durante essa correção 

realizava algumas intervenções específicas com determinados alunos, conforme 

podemos conferir nos extratos a seguir:  

 

P2: Como foi que tu fez aqui? 

Samuel: Ela colocou a letra no papel e... eu escrevi.  

P2: Ah! Tu copiou foi? 

(Samuel fica calado e a professora continua indagando)  

P2: Aí, tu colocou cada letrinha num quadradinho, mas aqui ta 

dizendo:  conte as letras e faça um desenho representando a 

palavra maior. Qual dessas aqui é a palavra maior? 

Samuel:  1,2,3,4,5,6.. é essa! (referindo-se à palavra baleia) 

P2: É essa? Ela tem mais do que as outras? (referindo-se às 

demais palavras) 

Samuel A: 1,2,3,4,5... cinco... a outra tem seis... ela tem mais.  

P2: Essa aqui é maior, né?  

Samuel: É, sim! 

P2: E essa? Pergunta a professora apontando para outra 

palavra.  

Samuel: 1,2,3,4,5... mesma coisa... aquela tem mais! Diz 

Gabriel apontando para a palavra baleia.  

P2: E aí, tá certo isso? 

Samuel: E eu sei é? 

P2: Eu pedi pra você fazer um desenho para representar a 

palavra maior. 

Samuel: E eu fiz a baleia! 

P2: Então que palavra é essa aqui? 

Samuel: Baleia 

P2: Essa ajuda que tu ta recebendo? 

Samuel: Claro, cada um que eu não sei eu peço a ajuda. 

P2: Mas, ajuda é pra ajudar a você fazer, não é pra fazer pra 
você só copiar, não. 

Samuel A: Eu não copiei!!! (cantando). Tá errado, é? 

P2: Não [...] casa rima com asa, bola com cola, e balão com 

mão [...] fizesse sozinho? 

Samuel A: Esse daí foi só! 

P2: Só essa que tu fizesse só? (risos) 
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Samuel A: Esse aqui também. Com a minha avó eu fiz tudinho. 

Mas essa eu fiz! 

P2: Sim.  Mas vovó só pode, assim,  ler pra lhe ajudar!! 

Samuel : Então, ela leu!  (fica resmungando) 

P2: Certo! Tome o caderno. 

 

No dialogo com o aluno Samuel, percebe-se que a professora fazia intervenções 

ligadas à investigação sobre o realismo nominal, o número de letras nas palavras e as 

sílabas finais (rimas). Além disso, fica evidente o desconforto da professora quando 

percebe que a avó do aluno não dá os comandos para a realização das atividades 

conforme o previsto por ela.  

O mesmo desconforto ocorre quando a professora percebe que a aluna Júlia é 

ajudada por alguém, talvez uma professora de reforço, de forma inadequada. Mesmo 

assim, a professora faz indagações e mediações relacionadas ao conhecimento das letras 

e sílabas iniciais das palavras e dos nomes das figuras, como podemos perceber no 

extrato a seguir:  

P2: Como foi que tu fizestes? Alguém leu contigo? 

Júlia: A menina. 

P2: A menina do reforço, foi? 

Júlia: Não, foi aquela menina que ajuda.  

P2: Foi. Por que tu fizeste assim? 

Júlia: porque é.  

P2: Veja. Identifique e escreva a letra inicial do nome dos 

objetos. Aí você botou essa letra, como é o nome dessa letra? 

Júlia: “B”? 

P2: B. Você botou essa letra aqui por que? 

Júlia:  Por que é “B”. 

P2: Você achou o que? 

Júlia: Não sei!! 

P2: Como foi que tu fizesse, diz pra mim? Tu acertou tudo! Tá 

tudo certo, mas me diz como tu fez? 

Júlia: Com ajuda! 

P2: Como foi essa ajuda? 

Júlia: Ela mandou fazer as letras. 

P2: Ela disse as letras, qual era a letra pra você fazer, né? 

(A professora interrompe, olha para a pesquisadora e diz:  “Aí a 

gente tem o maior trabalho, mas...”. Em seguida, volta a refletir 

com a aluna).  

P2: E aqui? Olha pra cá, se concentra! Lembra que a gente 

brincou de batalha de palavras, que a gente contava no 

dedinho?  

P2: Olhe [...] “PIRULITO”... “PICOLÉ”... “PIPA” e 

“PIPOCA”. Vai circular o que tem igual. Depois procurar a 

palavra de acordo com a figura. Certo? 

Júlia : Certo.  
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P2: E aqui você vai ligar os objetos para as palavras [...] 

cuidado que tem palavras muito parecidas [...] a pessoa pode 

ler para você, mas não é fazer pra você, viu? 

 

Assim, podemos inferir que, apesar de a professora apresentar uma certa 

dificuldade em vivenciar atividades diversificadas em sala de aula,  transferindo para os 

pais/responsáveis a missão de auxiliar as crianças na execução delas, o que vem gerar 

algumas frustrações sobre as formas como ocorrem essas “ajudas”; as ações de intervir 

especificamente junto a determinados alunos nas atividades homogêneas, como também 

durante as correções de tais atividades, parecia ser um dispositivo utilizado pela 

professora para garantir  o atendimento às singularidades de aprendizagem, percebidas 

por ela nas avaliações e fazer parte, também, de sua prática avaliativa no processo de 

alfabetização de seus alunos.  

4.2.5 Síntese da análise da prática avaliativa da professora 2  

 

A análise dos dados sobre a prática avaliativa da professora 2  indica que esta 

prática se desenvolvia de forma contínua, durante todo processo de alfabetização das 

crianças,  principalmente em relação aos conhecimentos e/ou habilidades ligados à 

aquisição do SEA. Assim, afirmamos que a professora utilizava diferentes instrumentos 

para avaliar, mesmo que preferisse ou usasse, com maior freqüência, os exercícios de 

sondagem elaborados ou escolhidos por ela e aplicados mensalmente. Ela também fazia 

anotações das aprendizagens dos alunos em diferentes instrumentos de registro, embora 

se reportasse a apenas 01 (um) deles quando precisava organizar sua prática em sala de 

aula. Além disso, embora não tenha sido percebida nenhuma atividade diversificada 

vivenciada em sala de aula, foi possível observar que a professora realizava algumas 

intervenções, durante as atividades coletivas/ homogêneas, com o propósito de atender 

às diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos percebidas nas avaliações.  

No caso dos instrumentos utilizados pela professora para avaliar os alunos, ficou 

evidente que ela considerava como prioritário em sua prática apenas um deles: o 

exercício de sondagem. Fazia uso desse exercício todos os meses e, a partir dele, 

avaliava os conhecimentos dos alunos sobre o sistema alfabético de escrita. Os demais 

instrumentos, integrantes de programas implantados na rede de ensino, eram usados 

pela docente conforme prescrições, ao final dos bimestres, ou de acordo com as 

necessidades percebidas ao longo do ano.  Os objetivos, possibilidades e limites de 
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avaliação, a partir de tais instrumentos, eram bastante claros para a docente, o que lhe 

permitia utilizá-los numa frequência maior, ou menor, e anotar as informações 

necessárias ou exigidas pela SEE, para o acompanhamento das aprendizagens dos 

alunos durante o processo de alfabetização.  

Como dito antes, diante das informações obtidas nas avaliações, a professora 2 

fazia anotações sobre a aprendizagens das crianças em diferentes instrumentos de 

registro, embora só tenhamos presenciado o uso do seu caderno pessoal como recurso 

de apoio para o planejamento e organização de suas ações em sala de aula. Assim, 

podemos inferir que os demais instrumentos de registros eram utilizados pela docente, 

principalmente a caderneta, como atendimento às demandas de avaliação da rede de 

ensino ou como cumprimento de normas estabelecidas de anotação sobre as 

aprendizagens da turma. Cabe salientar que predominava nos registros feitos pela 

professora, em todos os instrumentos, dados relacionados às hipóteses das crianças 

sobre o SEA, anotados de acordo com os termos, níveis de escrita apresentados nos 

estudos de Ferreiro e Teberosky (1999).  

Sobre a prática da professora 2,  podemos dizer, também, que, ao avaliar 

continuamente os conhecimentos das crianças, havia uma clareza sobre a evolução e 

dificuldades de aprendizagem, o que levava a docente a desenvolver algumas ações, 

com o propósito de atender às diversas  singularidades dos alunos, principalmente no 

que se refere à aquisição  do SEA. Embora não tenha sido percebido o desenvolvimento 

de atividades diversificadas em sala de aula, propostas para casa, a rotina da professora 

previa atividades predominantemente homogêneas com algumas intervenções 

pedagógicas, direcionadas a determinados alunos, com o objetivo de atender aos 

diversos níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem deles.   

Assim, podemos afirmar que a prática avaliativa realizada por essa 

alfabetizadora, mesmo com todos os limites percebidos no cotidiano de sua sala de aula, 

estava pautada no princípio de acompanhamento contínuo das aprendizagens como 

elemento balizador de sua prática de alfabetização.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Ao longo deste estudo, buscamos compreender como se davam as práticas de 

duas professoras do 1º ano do ensino fundamental, no que diz respeito à avaliação dos 

conhecimentos relacionados à leitura e à escrita das crianças, durante o processo de 

alfabetização. Dessa forma, buscamos perceber, através de observações, entrevistas e da 

análise documental, o que as professoras avaliavam ao longo ano letivo, como ocorria 

essa avaliação e como eram usados os dados obtidos para orientar suas práticas em sala 

de aula.   

Ao analisarmos as rotinas de alfabetização desenvolvidas pelas duas docentes, 

foi possível perceber que ambas apresentavam algumas ações recorrentes que, em nossa 

visão, estavam intimamente ligadas às práticas de avaliação realizadas por elas durante 

esse processo. As docentes utilizavam diferentes instrumentos para avaliar os 

conhecimentos das crianças ao longo do ano letivo, anotavam as informações obtidas 

nessas avaliações em distintos instrumentos de registro e faziam intervenções 

pedagógicas, durante as atividades realizadas em sala de aula, na tentativa de atender 

aos diferentes níveis de aprendizagem dos alunos. Esses procedimentos comuns, 

ressalvando algumas especificidades observadas em sala de aula, pareciam estar 

relacionados à formação das professoras, muito similar, e ao fato de pertencerem à 

mesma rede de ensino, que, além de recomendarem a utilização de alguns instrumentos 

de avaliação e registro das aprendizagens dos alunos, apresentava determinadas 

prescrições sobre a prática de avaliação dos professores que trabalham com as turmas 

do ensino fundamental.  

A utilização de diferentes instrumentos de avaliação foi algo bastante evidente 

nas práticas avaliativas da professora 1. Foi possível perceber que, ao utilizá-los, a 

docente percebia a importância, os objetivos e os limites de cada um deles, bem como a 

necessidade de usá-los com uma frequência regular durante o ano. No conjunto dos 

instrumentos utilizados pela docente, encontravam-se testes e atividades que avaliavam, 

predominantemente, a escrita convencional do nome próprio (palavra estável) e a escrita 

espontânea de palavras e/ou frases ditadas. Os instrumentos de avaliação utilizados pela 

professora no 2º semestre, com maior ênfase, apresentavam alguns itens que permitiam 

a investigação dos conhecimentos dos alunos em outros aspectos da língua, como a 

leitura, a compreensão e produção de textos.  
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 Baseada nas pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1999), a professora 1 utilizava, 

em todos os instrumentos, o recurso do ditado de palavras com número de sílabas 

diferentes para perceber o que o os alunos já sabiam e precisavam saber sobre o SEA.  

A partir desse recurso, a docente posicionava-se diante do que era grafado 

espontaneamente pelas crianças e registrava conforme os níveis de escrita apresentados 

pelas pesquisadoras: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Isso nos 

levou a considerar que o uso desse recurso, como também de tais registros, parece ter se 

tornado um dispositivo bastante comum na prática de professores, quando se trata de 

avaliação no período de alfabetização. 

Apesar de a professora 1 utilizar diferentes instrumentos para registrar a 

aprendizagem das crianças, os dados evidenciaram que nem sempre ela recorria a todos 

eles para buscar informações que lhe ajudassem a planejar suas aulas ou a reprogramar 

suas ações. Os cadernos pessoais da professora foram apontados como instrumentos de 

registro imprescindíveis para sua prática, sendo os demais considerados de valor 

secundário ou questionados quanto à funcionalidade. Nesse sentido, Chartier (2007) nos 

aponta para o fato de que, a partir da experiência profissional, ao se defrontarem com os 

textos acadêmicos ou prescrições, os professores privilegiam as informações 

diretamente utilizáveis, ou seja, incorporam na prática do seu “fazer” aquilo que o ajuda 

de fato no seu trabalho.  

Certos de que a professora tinha o conhecimento do perfil da turma, identificado 

nas avaliações realizadas por ela, podemos inferir que havia uma preocupação da 

docente em atender às diferentes necessidades de aprendizagem, principalmente no que 

se refere à apropriação do SEA, embora predominasse uma rotina com atividades 

homogêneas, justificada pela professora como decorrente do comportamento agitado da 

maioria dos alunos. Apesar disso, em alguns momentos, eram realizadas atividades 

diversificadas com intervenções diretas da docente de acordo com o nível de 

aprendizagem dos alunos. As intervenções ocorriam também, e com mais frequência, 

durante as atividades homogêneas em que a professora utilizava algumas táticas para 

atender diretamente aos alunos que apresentavam maior dificuldade no processo de 

apropriação do SEA.  

Em relação às práticas de avaliação desenvolvidas pela professora 2, podemos 

dizer que se assemelhavam, em muitos aspectos, às práticas da professora 1. Para 

avaliar seus alunos, além das observações feitas no dia a dia, a professora 2 utilizava 

diferentes instrumentos de avaliação, embora desse maior ênfase aos exercícios de 
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sondagem aplicados mensalmente, que eram compostos de questões que solicitavam as 

escritas dos alunos, dos seus nomes próprios e de palavras e/ou frases ditadas. Esse 

procedimento reforça a necessidade da investigação de tais habilidades no processo de 

alfabetização, bem como do uso do ditado como recurso indispensável para avaliação 

das hipóteses das crianças sobre o SEA. A partir das escritas espontâneas das crianças, a 

professora 2 acompanhava a evolução da apropriação do SEA através das anotações 

feitas por ela no seu caderno pessoal, que, da mesma forma que a professora 1, estavam 

atreladas  aos níveis de escrita defendidos pela teoria da Psicogênese da Língua Escrita 

(FERREIRO;  TEBEROSKY, 1999). Além dessas habilidades, foi possível perceber 

que, a partir da observação de alguns dos instrumentos utilizados, havia uma 

preocupação em avaliar também a leitura, a compreensão e a produção textual das 

crianças ao longo do ano letivo.  

Embora tenha sido percebido que a professora reconhecia o perfil da turma, 

principalmente em relação às hipóteses da escrita, não percebemos em sala de aula o 

desenvolvimento de atividades diversificadas, para atender às distintas necessidades de 

aprendizagem dos alunos. Predominavam atividades homogêneas, iguais para todos, e o 

encaminhamento de tarefas diferentes, apenas para realização em casa, sob a observação 

e acompanhamento, ou não, dos pais/responsáveis. No entanto, em algumas atividades 

homogêneas, foi possível perceber que a professora realizava intervenções pedagógicas 

direcionadas a determinados alunos com o propósito de mediar a construção das 

aprendizagens das crianças que apresentavam mais dificuldade e/ou que já conseguiam 

avançar nos encaminhamentos propostos nas atividades para toda a turma.  

Diante disso, podemos afirmar que as professoras investigadas pautavam suas 

práticas avaliativas a partir, primeiramente, do conceito diagnóstico de avaliação no 

processo de alfabetização. Considerando a escrita alfabética como um sistema 

notacional e não um código, as docentes buscavam diagnosticar, nas notações 

produzidas pelas crianças, o que elas sabiam ou o que precisavam saber sobre o SEA, 

diferentemente dos conceitos de prontidão e de seleção presentes nos testes utilizados 

até meados da década de 1980 nas turmas de alfabetização.  

Os instrumentos de avaliação utilizados por ambas as docentes assumiam um 

caráter investigativo sobre os conhecimentos dos aprendizes, com o intuito de regular as 

aprendizagens e balizar a prática pedagógica ao longo do ano letivo. Essa postura das 

docentes parece confirmar a influência da teoria da Psicogênese da Língua Escrita 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999) sobre a formação e as práticas dos professores de 
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alfabetização, conforme também evidenciado nos discursos dos sujeitos investigados 

por Oliveira (2006). Essa influência se confirma quando percebemos o uso do ditado de 

palavras e dos registros dos “níveis de escrita” como dispositivos realizados pelas duas 

professoras, com ou sem prescrições, além da interpretação da grafia espontânea das 

crianças e identificação das hipóteses sobre a escrita. 

Vale salientar que percebemos, nos itens de alguns instrumentos e nos 

depoimentos de ambas as professoras, mesmo com menor ênfase ou de acordo com a 

evolução dos alunos na apropriação do SEA, que estava presente a necessidade de 

avaliar a leitura, a compreensão e a produção textual dos alunos, o que, em nossa visão, 

está atrelado a um conceito mais amplo de alfabetização, de alfabetização numa 

perspectiva para o letramento. Segundo Morais (2012, p. 149):  

Atingir uma hipótese alfabética de escrita não é sinônimo de estar 

alfabetizado. Esta última condição, tal como concebemos hoje, pressupõe a 

possibilidade de participar de práticas letradas que implicam a capacidade de 

ler e compreender textos curtos, bem como de produzir textos também com 

curta extensão. 

 

Outro conceito de avaliação bastante presente na prática das duas professoras 

está relacionado à necessidade de ser contínua e de registrar os conhecimentos das 

crianças ao longo da alfabetização. Os dados indicaram que tanto a professora 1, quanto 

a professora 2 avaliavam constantemente os seus alunos e registravam determinados 

conhecimentos, considerados por elas mais importantes, em diferentes momentos, nos 

instrumentos de registro não formais (cadernos pessoais). Ou seja, igualmente ao que 

observou Oliveira (2004), havia uma preocupação das professoras em realizar o 

acompanhamento processual das aprendizagens relacionadas à leitura e à escrita na 

alfabetização, embora a pesquisadora tenha destacado que, no caso das docentes 

investigadas por ela, esse posicionamento estava mais ligado ao plano ideológico e que 

tanto a avaliação, quanto o registro dos resultados não ocorriam de forma concreta em 

sala de aula. Esse aspecto parece diferir das práticas de avaliação e de registro das 

professoras que fizeram parte do nosso estudo.  

Vale considerar que os registros feitos pelas docentes não ocorriam apenas nos 

instrumentos citados acima. Havia instrumentos formais que eram utilizados por elas, 

mas que cumpriam apenas a função burocrática de apresentar à rede de ensino um 

demonstrativo das aprendizagens dos alunos, em particular, ou da turma. Era o caso da 

caderneta, que, mesmo sendo o instrumento de registro oficial da vida escolar dos 

alunos, não era considerada importante para a prática das docentes, pelo fato de ser vista 



145 

 

como incoerente e/ou limitada, necessitando de ajustes apontados como urgentes, no 

que se refere aos registros das aprendizagens. Outro ponto negativo, apontado sobre 

esse instrumento de registro, está atrelado à sua chegada atrasada e à utilização apenas 

nas escolas, o que, segundo as docentes, se torna inviável, devido à falta de tempo para 

atividades extraclasses, demandando, assim, anotações tardias ou sem propósito para a 

prática educativa.  

Dessa forma, ao entendermos que os registros de avaliação, são elementos 

importantes em todo processo de ensino e aprendizagem, uma vez que revelam a 

“memória avaliativa” do professor (HOFFMANN, 2012, p.107) sobre o que o aluno 

aprende ou o que conseguiu expressar de sua aprendizagem, parece ser necessário um 

redimensionamento tanto nos instrumentos de registro oficiais, quanto na carga horária 

destinada aos professores para essa atividade. 

Em meio à heterogeneidade das turmas, identificada pelas docentes nos diversos 

momentos de avaliação, ficou bastante evidenciada a dificuldade delas em trabalhar 

com atividades diversificadas em sala de aula, embora percebessem essa necessidade. 

Assim, como apontamos antes, foram observadas poucas atividades diversificadas 

vivenciadas na sala de aula da professora 1,  e nenhuma na sala da professora 2. Nesse 

último caso, apenas o encaminhamento de algumas dessas atividades para casa, com 

posterior correção individual sob a intervenção da professora. Podemos dizer que a 

dificuldade de gerenciar o trabalho com atividades diversificadas é comum entre os 

professores, uma vez que, no cotidiano da sala de aula, existem vários fatores que 

interferem ou impedem o desenvolvimento desse trabalho com êxito ou como esperado, 

tornando-se, assim, uma tarefa difícil e que necessita ser bastante tratada nos cursos de 

formação de professores.  

Em contrapartida, foi possivel perceber que, a partir das avaliações, 

principalmente sobre os conhecimentos das crianças em relação ao SEA, as professoras 

faziam intervenções durante o desenvolvimento das atividades diversificadas (no caso 

da professora 1) e das atividades homogêneas, vivenciadas em sala de aula.  

Como já antes mencionado, nas atividades diversificadas, a professora 1  

aproximava-se dos alunos fazendo algumas indagações e mediações específicas, 

conforme as hipóteses sobre o SEA apresentadas nas avaliações. Durante as atividades 

homogêneas, predominantemente realizadas de forma coletiva, ambas as professoras 

faziam intervenções dirigidas a determinados alunos, de forma particular, com o 

objetivo de atender às necessidades individuais de aprendizagem. Essas ações, além de 
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se aproximarem do pressuposto de que as intervenções pedagógicas devem ser 

percebidas como procedimentos inerentes à prática avaliativa e consideradas como uma 

ação de grande relevância durante o processo de alfabetização (HOFFMANN, 2012), 

indicam que as docentes buscam, do mesmo modo que observado por Silva (2014), em 

meio às dificuldades presentes no cotidiano da sala de aula, utilizar-se de táticas e 

esquemas de ação (CHARTIER, 2000) que auxiliem no tratamento da heterogeneidade 

dos conhecimentos sobre a leitura e a escrita, não marginalizando as crianças e 

atendendo as diferentes necessidades de aprendizagem.  

Acreditamos que nossa pesquisa contribuiu para compreendermos práticas 

avaliativas voltadas para o acompanhamento contínuo dos conhecimentos dos alunos 

durante o processo de alfabetização, sendo esses conhecimentos, predominantemente, 

ligados à aquisição dos conhecimentos do SEA. Contribui também para a percepção de 

que os resultados apresentados nessas avaliações impulsionavam os docentes a tomarem 

determinadas decisões na rotina de sala de aula, decisões essas que se materializam na 

forma de intervenção realizada coletivamente e/ou individualmente, com o objetivo de 

atender aos diferentes ritmos e necessidades de aprendizagem.  

Entretanto, considerando os objetivos e limites de nossa pesquisa, entendemos 

que outras pesquisas se fazem necessárias para um maior aprofundamento em diversos 

aspectos sobre o tema, como, por exemplo, o papel que assumem os instrumentos de 

avaliação e de registros das aprendizagens propostos pelas redes de ensino e/ou pelos 

programas de avaliação externa e suas implicações na prática avaliativa dos professores; 

as dificuldades encontradas pelos professores em trabalhar atividades diversificadas em 

sala de aula, mesmo que percebam a necessidade e importância delas; o papel e  a 

contribuição do sistema de ensino – representado pelos demais agentes das escolas  e 

pelos órgãos competentes, em todo o processo de acompanhamento das aprendizagens 

dos alunos e planejamento de ações que favoreçam a evolução dos conhecimentos 

relacionados á leitura e à escrita, entre outros.  

Entendemos, portanto, que, ao compreender tais aspectos e outros que possam 

surgir sobre a avaliação durante o processo de alfabetização, ampliamos as reflexões e 

discussões sobre o direito de todas as crianças aprenderem a ler e a escrever com 

autonomia.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Orientação para aplicação do teste do programa Via Escola.  
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ANEXO 2 - Planilha da SEE completa.   
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ANEXO 3 - Planilha de acompanhamento do Programa Via Escola   
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ANEXO 4 - Orientações para preenchimento da caderneta.  
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ANEXO 5 - Perfil Inicial da turma da Professora 2 
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ANEXO 6 - Perfil Final da turma da Professora 2. 
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ANEXO 7 - Texto coletivo construído pela turma da Professora 2. 

 

 

PALITO 

 
ERA UMA VEZ UM GATO CHAMADO PALITO, ELE ESTAVA TOMANDO LEITE NA CASA DO 

VETERINÁRIO PORQUE ELE ESTAVA DOENTE. 

 

 
 

 
 

 

 

UM DIA A DONA DELE ESTAVA PASSEANDO NA CALÇADA E PALITO A VIU DO OUTRO 

LADO.  

QUIS ATRAVESSAR E FOI ATROPELADO POR UMA MOTO.  
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JÚLIA, QUE ERA A DONA DELE, ERA A FILHA DO VETERINÁRIO, ENTÃO ELA LEVOU  

 

 

PALITO PRA CASA E ELE FICOU CURADO.  

 
 

 

 

 

 

 

QUANDO A MÃE DE JÚLIA CHEGOU DO TRABALHO DEU LEITE PRA PALITO E ELE FICOU 

FELIZ. 

 

 
 

(AUTORIA DA TURMA DO 1º ANO) 

 

 

 

 


