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RESUMO 

 

Aprender a ler pode ser considerado o maior passo no desenvolvimento cognitivo de uma 

criança, tendo em vista que o aprendizado desta habilidade não é natural como aprender a 

andar e a falar. Sob o ponto de vista neurobiológico, a leitura corresponde a um processo de 

complexas adaptações do sistema nervoso que necessita de estímulo e orientação externa. O 

ambiente e o estímulo ambiental são responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro, que 

permite desenvolver diversas habilidades e adquirir conhecimento. (AMARO JR., 

CASELLA, COSTA, 2011; DEHAENE, 2009; OLIVEIRA, 2010; 2011; SCLIAR-CABRAL, 

2009). Buscamos com este estudo investigar o desenvolvimento da competência leitora em 

alunos do segundo ano do ensino fundamental da rede pública da cidade de Natal – RN e 

levantar informações a partir da Provinha Brasil, de dados gerados a partir de entrevistas com 

coordenadores pedagógicos e análise do livro didático utilizado nas aulas. Com base neste 

objetivo principal, procuramos responder às seguintes perguntas de pesquisa: (a) Qual 

competência leitora o método de alfabetização das escolas pretende desenvolver nos alunos?; 

(b) Qual é a competência leitora desenvolvida a partir dos critérios de medição estabelecidos 

pela Provinha Brasil?; (c) Qual a relação entre o resultado da Provinha Brasil e a competência 

leitora desenvolvida com o método de alfabetização por meio do livro didático? Seguindo a 

metodologia de pesquisa quali-quantitativa (DÖRNEY, 2007), as Provinhas Brasil dos alunos 

do segundo ano do ensino fundamental de cinco escolas pertencentes ao Projeto ACERTA - 

Avaliação de Crianças em Risco de Transtornos de Aprendizagem (CAPES/OBEDUC)- 

foram analisadas e comparadas às percepções dos representantes das escolas sobre o 

ensino/aprendizagem da leitura e com o livro didático adotado. Os resultados indicam que a 

competência desenvolvida pelos alunos na alfabetização parece ir de encontro ao que é 

proposto pela escola. Contudo, os resultados também apontam para uma possível adaptação 

no método adotado pela escola, por parte dos professores alfabetizadores, o que pode explicar 

o desempenho dos alunos na Provinha Brasil. Pretendemos assim, contribuir com 

desenvolvimento da alfabetização a partir de dois vieses: ampliando o escopo teórico, no 

sentido de gerar maior inteligibilidade acerca das bases neurais da aprendizagem da leitura; e 

propondo uma nova possibilidade metodológica, utilizando os resultados da Provinha Brasil 

como instrumento de diagnóstico da habilidade de leitura e de possíveis transtornos de 

aprendizagem que acompanham este processo.  
  
PALAVRAS-CHAVES: Aprendizagem da leitura; Competência leitora; Provinha Brasil. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Learning to read can be considered the major step in a child‘s cognitive development, since 

learning to read is not as natural as learning to walk and talk. According to a neurobiological 

view, reading corresponds to a process of complex adaptations of the nervous system that 

needs stimulation and external orientation. The environment and environmental stimuli are 

responsible for the brain development, which allows us to develop various skills and acquire 

knowledge. (AMARO JR, Casella, COSTA, 2011;. Dehaene, 2009; OLIVEIRA, 2010; 2011; 

SCLIAR-CABRAL, 2009). Our aim with this study is to investigate the development of 

reading competence in five elementary schools in Natal – RN, by gathering information from 

Provinha Brasil, generating data from a focus group discussion among representatives from 

the participating schools, and analysing the textbooks used in the schools. Based on this 

general objective, we seek to answer the following research questions: (a) What reading 

competence does the school alphabetization method aim to develop in their students?; (b) 

What is the reading competence developed as measured by criteria established in Provinha 

Brazil?; (c) What is the relationship between the Provinha Brazil results and the reading 

competence developed with the textbook? Using qualitative and quantitative research 

methods, Provinhas Brasil from five public schools that are part of the ACERTA Project- 

Evaluation of Children in Risk of Learning Disabilities (CAPES/OBEDUC) - were analyzed 

and compared to the adopted textbook and to the perceptions of schools representatives about 

the teaching and learning of reading. The results indicate that the reading competence 

acquired by students differs from what is originally proposed by the schools. Thus, the results 

point out to a possible adaptation in the schools methods, by the teachers, which could explain 

the students‘ performances in Provinha Brasil. We intend to contribute to reading instruction 

in two ways: by expanding the theoretical scope, in order to generate more intelligibility about 

the neural basis of reading; and by proposing a new methodological approach using Provinha 

Brazil results as diagnostics tools of reading and learning disabilities.  

 

KEYWORDS: Learning to read; Reading competence; Provinha Brasil. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mim as pessoas mais importantes do mundo são as crianças (por 

que representam o futuro). Porém, se forem mal orientadas ficarão 

perdidas, como nós, no meio de mentiras.  

 

Tim Maia (1977) 
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INTRODUÇÃO 

 

Que tipo de habilidade de leitura nossas crianças estão desenvolvendo hoje nas 

escolas públicas? Tal pergunta se faz importante, uma vez que a leitura é necessária na vida 

de qualquer ser humano. Não aprender a ler implica em consequências negativas para o 

desempenho de qualquer pessoa, visto que se trata de um conhecimento indispensável a todas 

as áreas de conhecimento. Não aprender a ler faz com que a criança não desenvolva outras 

habilidades como o domínio da linguagem, a ampliação de vocabulário e a escrita, lacuna esta 

que será repercutida no desenvolvimento de futuras aprendizagens (CALHOON, 2005). 

Em um nível cerebral, por exemplo, a aprendizagem da leitura promove um 

refinamento das áreas cerebrais envolvidas no processo da leitura (DEHAENE, 2009). Elas 

estão distribuídas principalmente no hemisfério cerebral esquerdo, incluindo a região 

occipital, temporal posterior, giros angular e supramarginal do lobo parietal e o giro frontal 

inferior; estas áreas são ativadas em diferentes momentos e situações durante a leitura. 

Sendo assim, grande ênfase é (ou deveria ser) dada à leitura no aprendizado de uma 

criança no estágio da alfabetização, uma vez que essa habilidade é considerada o maior passo 

no desenvolvimento cognitivo do ser humano. Ela corresponde a um processo de complexas 

adaptações do sistema nervoso, que necessitam de estimulação e orientação externa (AMARO 

JR; CASELLA; COSTA, 2011) e ocorre através de uma série de estágios, nos quais novas 

habilidades vão sendo adquiridas gradativamente. Isso explica o fato de a aquisição da leitura 

não acontecer de forma natural como a linguagem falada ou o caminhar. Muitas crianças 

fazem um grande esforço para aprender a ler e muitas delas saem da fase da educação 

destinada ao desenvolvimento da leitura, a alfabetização, sem terem desenvolvido as 

competências necessárias para serem considerados leitores proficientes. Dessa forma, 

precisamos entender onde estão as grandes dificuldades enfrentadas pelas crianças quando 

estão dando os seus primeiros passos para se tornarem leitores proficientes e por que os 

educadores não têm conseguido melhores resultados na obtenção desse objetivo. 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases, em seu Artigo 32, prevê que o ensino 

fundamental, etapa na qual o aprendizado da leitura ocorre, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo (Lei 9.394/96). Porém, o 

desempenho escolar do país ainda enfrenta problemas que são comprovados a partir do 

desempenho dos alunos brasileiros em avaliações como o Programa Internacional de 
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Avaliação dos Alunos (PISA
1
) e a taxa nacional de distorção série/idade (percentual de alunos 

com idade 2 anos ou mais acima da idade recomendada para a série) (BRASIL, 2010).  

O PISA, que avalia estudantes de 15 anos de idade, comparando o rendimento desses 

alunos em testes de matemática, leitura e ciências, revelou em 2012 que o Brasil atingiu uma 

média que o colocou na 58ª posição, em um ranking com 65 países. Nesta ocasião, cerca da 

metade dos alunos no Brasil, representando 49,2%, estava abaixo do nível básico de 

proficiência (Nível 2). Isso significa que apenas a metade dos alunos avaliados era capaz de 

reconhecer o tema principal ou o propósito do autor em um determinado texto. Em um tema já 

familiar para ele, o aluno conseguiria fazer uma conexão entre o texto e o seu cotidiano. 

Apenas um em cada 200 estudantes, representando 0,5%, estava igual ou superior ao nível 5. 

Isso significa que eles podiam lidar com textos desconhecidos, sendo capazes de analisá-los. 

Esses dados podem ter alguma relação com problemas sociais do Brasil, porém, se 

observarmos outros países com o nível socioeconômico semelhante ao nosso, veremos que 

esse índice se torna maior. 

Por sua vez, um relatório divulgado no início do ano pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) revelou que o Brasil está  na 8° posição 

entre os países com maior número de analfabetos adultos. Ao todo, essa pesquisa avaliou a 

situação de 150 países. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012 e divulgada em setembro de 2013, mostrou 

que a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi de 8,7% estimadamente, o que 

corresponde a 13,2 milhões de analfabetos no Brasil. Diante deste cenário desanimador, atuações 

que possam ajudar a minimizar esses problemas são de caráter multidisciplinar e implicam 

atuação dos mais diversos segmentos da sociedade. Precisamos principalmente voltar nossos 

olhares para quando tudo começa a acontecer, ou seja, precisamos voltar para quando estamos 

aprendendo a ler. 

Objetivando contribuir para este contexto e discussão, a pesquisa aqui proposta é um 

desdobramento de um projeto financiado pela CAPES/OBEDUC. O ACERTA – Avaliação de 

Crianças Em Risco de Transtorno de Aprendizagem – é um projeto multicêntrico e 

longitudinal que almeja consolidar uma interface entre a neurociência e o ensino fundamental 

brasileiro para auxiliar na identificação precoce de transtornos de aprendizagem a partir de 

bases de dados de avaliação escolar padronizadas (INEP) e de índices neurobiológicos. Trata-

                                                             
1 Para mais informações sobre o PISA e o a colocação dos países, sugiro os links, respectivamente: 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf/ 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-brazil.pdf 
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se de um projeto com três pontas-de-lança: (1) avaliação e predição de desempenho escolar a 

partir das bases do INEP em correlação com os resultados de quatro anos de acompanhamento 

de desempenho educacional e de índices neurobiológicos, (2) investigação de transtornos de 

aprendizagem: dislexia e discalculia (3) produção de modelos preditores de transtorno de 

aprendizagem a partir dos indicadores do estudo em correlação com os indicadores do INEP. 

Especificamente, o projeto visa a utilizar a Provinha Brasil e, ao término de quatro anos, a 

Prova Brasil, como bases de dados para estabelecer o possível uso destes testes como um 

indicador precoce de mau desempenho associado a transtornos de aprendizagem e como 

indicativos para avaliação neuropsicopedagógica mais aprofundada. O estudo propõe 

acompanhamento longitudinal de grupos de crianças em escolas de ensino fundamental em 

Porto Alegre (RS), Natal (RN) e Florianópolis (SC) e conta com apoio de infraestrutura e 

pessoal do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (PUCRS), o Instituto do Cérebro de 

Natal (UFRN) e o Laboratório da Linguagem e Processos Cognitivos (UFSC). Espera-se 

desenvolver protocolos e identificar indicadores para o diagnóstico precoce de transtornos de 

aprendizagem a partir do desempenho dos alunos nas provas citadas, desvendar os 

mecanismos neurais associados a estes transtornos e aprofundar o conhecimento e a 

conscientização de professores e educadores sobre os transtornos. 

Por ser um tema que envolve problemáticas que competem a diversas áreas, como a 

Psicologia, a Educação e as Neurociências, dentre outras, defendemos que a aprendizagem da 

leitura compete à Linguística Aplicada, visto que este campo epistemológico tem um caráter 

transdisciplinar (MOITA LOPES, 2009) e tem como finalidade buscar respostas para 

problemas que envolvam a linguagem em práticas sociais, abrindo, quando necessário, o 

diálogo para com outras ciências. Dessa forma, para tratar de pesquisas relacionadas à 

aprendizagem da leitura, parece-nos coerente dialogar com teorias provenientes da 

Neurociências e Educação, assumindo, pois, a transdisciplinaridade. 

Dessa forma, pretendo
2
 investigar neste estudo o desenvolvimento da competência 

leitora
3
 em alunos do segundo ano do ensino fundamental (ainda em fase de alfabetização) da 

rede pública da cidade de Natal – RN e levantar informações a partir da Provinha Brasil e de 

dados gerados a partir de entrevistas com representantes das escolas e análise do livro didático 

                                                             
2 Nesta pesquisa alternarei propositalmente o uso da pessoa no discurso. Utilizarei a primeira pessoa do singular 

para registrar mais claramente minha responsabilidade e posicionamento sobre o que escrevo, como também, 

utilizarei a primeira pessoa do plural porque acredito que esses registros permitirão inserir o leitor, os 

participantes, os vários colaboradores desta pesquisa e os resultados das discussões com minha orientadora 

durante o processo de escrita como uma maneira de tê-los mais presentes neste trabalho. 
3 Entendemos como competência leitora a ―capacidade de construir o sentido do texto durante a leitura‖ (NEIS, 

1982). 
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utilizado nas aulas. Para tal, desenvolvemos as seguintes perguntas de pesquisa norteadoras 

deste estudo: 

 

1. Qual competência leitora o método de alfabetização das escolas pretende 

desenvolver nos alunos? 

 

2. Qual é a competência leitora desenvolvida a partir dos critérios de medição 

estabelecidos pela Provinha Brasil? 

 

3. Qual a relação entre o resultado da Provinha Brasil e a competência leitora 

desenvolvida com o método de alfabetização por meio do livro didático? 

 

Essas perguntas geraram o nosso objetivo geral: verificar o nível de competência 

leitora dos alunos do nível Fundamental I da rede pública a partir da Provinha Brasil e de 

dados gerados a partir de entrevistas, em forma de grupo, com representantes das escolas e 

análise do livro didático utilizado pelas instituições. Já os objetivos específicos, buscando 

responder a cada uma das perguntas de pesquisa, são:  

 

a) Investigar qual a competência leitora o método de alfabetização das 

escolas pretende desenvolver nos alunos. 

 

b) Verificar qual a competência leitora desenvolvida a partir dos critérios 

de medição estabelecidos pela Provinha Brasil. 

 

c) Investigar a relação entre o resultado da Provinha Brasil e a 

competência leitora desenvolvida com o método de alfabetização por 

meio do livro didático. 

 

Para alcançar os objetivos, foi feita uma análise qualitativa e quantitativa dos dados 

segundo Dörnyei (2007). A utilização de abordagens mistas em um único estudo permite ao 

pesquisador integrá-las em um ou mais estágios no processo da pesquisa. Todavia, esta 

pesquisa pode ser considerada descritiva de cunho explicativo, uma vez que, segundo Gil 

(2007, p. 43), uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva visto que a 

identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente 
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descrito e detalhado. Sendo assim, pretendemos descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987), como também, buscamos identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2007). 

Para tanto, esta dissertação está organizada da seguinte maneira: no primeiro capítulo 

– Fundamentação Teórica – propomos a discussão acerca da teoria neurocientífica que 

embasa a aprendizagem da leitura. Esse capítulo é seguido de uma contextualização teórica da 

hipótese da reciclagem neuronal sugerida por Dehaene (2009) e sua relação com a 

aprendizagem da leitura, as bases neurobiológicas da leitura, os aspectos da aprendizagem da 

leitura e a concepção de competência leitora adota para esta pesquisa. Finalizamos com 

questões pertinentes à Alfabetização e ao método de ensino proposto pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, bem como a avaliação da alfabetização através da Provinha Brasil.  

No segundo capítulo – Metodologia – apresentamos as escolhas metodológicas para 

a realização deste estudo, incluindo o tipo e a abordagem de pesquisa, o contexto e os 

participantes e ainda, os instrumentos utilizados e os procedimentos de análise dos dados.  

No terceiro capítulo – Resultados e Discussão dos Dados –, tratamos dos resultados 

deste estudo, discutindo a relação entre as teorias e a análise dos dados. Esse capítulo 

subdivide-se em três seções que abordam respectivamente: (1) A competência leitora 

desenvolvida nas escolas pesquisadas através do método de alfabetização. (2) A competência 

leitora desenvolvida pelos alunos na alfabetização a partir dos critérios de medição da 

Provinha Brasil. (3) A competência de leitura desenvolvida com o método de alfabetização 

das escolas por meio do livro didático comparada à competência de leitura demonstrada na 

Provinha Brasil. 

Por fim, nas Considerações Finais retomamos os principais achados deste estudo 

transversal, apontando algumas limitações que aqui encontramos e sugerimos novos caminhos 

para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo é dedicado à construção de conceitos e à exposição de teorias 

fundamentais para a composição desta pesquisa. Iniciamos definindo a concepção de 

competência leitora adotada para este estudo. Em seguida, descrevemos aspectos da 

aprendizagem da leitura, como os estágios pelos quais a criança normalmente passa (EHRI, 

2005; FRITH, 1985) e os processamentos cerebrais executados enquanto lemos (AMARO 

JR., CASELLA, COSTA, 2011; DEHAENE, 2009). 

Na segunda seção, seguimos com um percurso histórico sobre a hipótese da 

reciclagem neuronal sugerida por Dehaene (2009) e sua relação com a aprendizagem da 

leitura. Descrevemos, em detalhes, o sistema da forma visual da palavra, bem como as bases 

neurobiológicas da leitura (AMARO JR., CASELLA, COSTA, 2011; DEHAENE, 2009; 

SCLIAR-CABRAL, 2010), de fundamental interesse para esta pesquisa. 

Na terceira seção, revisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a fim de 

verificar a definição de alfabetização abordada no documento. Discorremos ainda sobre os 

métodos de alfabetização, com o intuito de verificar como cada método concebe o ensino da 

leitura, como proposto por Gabriel e Machado (2008), Oliveira (2010; 2011), Oliveira e Silva 

(2006), Rigatti-Scherer (2008) e Soares (2003), bem como a presença do Letramento no 

ensino (SOARES, ). Encerramos, por fim, descrevendo a Provinha Brasil, instrumento 

avaliador da alfabetização no Brasil e nosso objeto de estudo. 

Adotando uma definição de leitura para o estudo em questão, uma teoria que embase 

o processo de aprendizagem da mesma e a forma como ela é abordada nas escolas 

pesquisadas, fechamos a fundamentação teórica necessária para compreendermos o 

desenvolvimento da competência leitora. Mais que isso, para analisar como tal competência é 

expressa nas Provinhas Brasil. 

 

1.1 LEITURA – DEFININDO CONCEITOS 

 

Destinamos esta seção à definição de leitura, bem como, à exposição dos aspectos da 

aprendizagem da leitura e os processos cerebrais acionados enquanto lemos. A concepção de 
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leitura adotada aqui é o resultado de um recorte específico para este estudo, tendo em vista as 

várias definições encontradas na literatura. 

 

1.1.1 A concepção de leitura 

 

Discussões acerca da aprendizagem da leitura têm tido espaço e importância 

significativos ao longo dos anos. Questionamentos acerca do processo de ensino e 

aprendizagem da leitura levaram pesquisadores a desenvolverem, através de seus estudos, 

métodos de ensino partindo da premissa de facilitar o aprendizado do aluno. Se tomarmos a 

história da educação brasileira como exemplo, veremos que os resultados de pesquisas e 

trabalhos divulgados por Emília Ferreiro acerca da alfabetização e sob o enfoque da teoria da 

aprendizagem de Piaget desencadearam em nosso país o desenvolvimento de propostas 

basilares de alfabetização.  

Partindo da premissa de que a língua escrita deve ser entendida como um sistema de 

representação da linguagem, os estudos sobre a Psicogênese da língua de Emília Ferreiro
4
, 

como ressaltado por Mello (2007), representam o pensamento construtivista da pesquisadora 

sobre alfabetização. Segundo a autora, Emília Ferreiro considera que a alfabetização, 

enquanto atividade estruturante do sujeito, faz com que o indivíduo construa os seus próprios 

esquemas interpretativos para compreender a natureza da escrita. Essa visão nos remete à 

premissa de que a aprendizagem da leitura ocorre por meio da interação entre o objeto da 

língua escrita e o sujeito. Sendo assim, Ferreiro propõe uma forma de ensino que vai de 

encontro à codificação e decodificação da língua escrita, considerando que a alfabetização 

tenha uma definição distinta. Para ela, o indivíduo utiliza o seu conhecimento prévio 

(conhecimento de mundo) para (re)construir o conhecimento sobre a língua escrita, por meio 

de uma elaboração pessoal (MELLO, 2007). 

Por outro lado, estudos atuais sobre a mente, o cérebro e os processos neurais 

envolvidos no pensamento e na aprendizagem da leitura têm possibilitado a emergência de 

explicações e uma melhor compreensão da ciência da educação (OLIVEIRA; SILVA, 2011). 

Os estudos em Neurociências vêm demonstrando que a aprendizagem modifica a estrutura do 

cérebro, assim como o seu funcionamento. 

O desenvolvimento dos estudos relacionados à aprendizagem demonstra que as 

Neurociências estão ganhando um novo valor e está cada vez mais indo para a sala de aula. 

                                                             
4 Sugiro para leituras complementares Ferreiro e Teberoski (1985)  
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Para as Neurociências, compreender como os seres humanos aprendem é importante para 

instigar as mudanças que se esperam do sistema educacional (OLIVEIRA; SILVA, 2011). 

Sigman et al. (2014), por exemplo, analisam quatro domínios em que  a neurociência, a 

psicologia cognitiva e educação se encontram no quadrante de Pasteur a fim de responder 

questões teóricas fundamentais sobre o funcionamento do cérebro e melhorar a qualidade e a 

eficácia das práticas educativas. 

Estudos, como os de Brem et. al (2010), propõem a ideia de que aprender a ler 

começa com o estabelecimento de correspondências fonema entre letras e sons da fala em 

línguas alfabéticas. Ao mesmo tempo em que se está aprendendo a ler, seguindo esta 

premissa, que letras representam sons da fala, uma nova rede funcional surge ao nível 

neuronal, conforme explicaremos mais adiante, na seção 1.2 desta dissertação. Bruno, Lu e 

Manis (2013) acrescentam ainda que o processamento fonológico é um componente crucial 

do processo de leitura, uma vez que ele permite que o leitor identifique e discrimine as 

diferenças de fonemas encontrados nas palavras. Além disso, os estudiosos favoráveis a esta 

metodologia salientam a importância do aprendizado da leitura através do da consciência 

fonológica, uma vez que ela implicaria em um maior rendimento futuro quando o leitor 

estivesse diante de palavras desconhecidas ou pseudopalavras, que seriam mais facilmente 

identificadas através da decodificação fonológica (AMARO JR.; CASELLA; COSTA, 2011). 

Como podemos perceber, as definições apresentadas incluem pontos de vista distintos 

acerca da aprendizagem da leitura. Assim, para os objetivos deste trabalho, adotamos uma visão 

de leitura como aquela que busca desenvolver no indivíduo a competência fonológica que, 

conforme explicitado por Amaro Jr., Casella e Costa (2011), é a capacidade de raciocinar 

explicitamente sobre os sons da língua e de manipulá-los. Considero, então, que a 

aprendizagem da leitura consiste no reconhecimento de que símbolos, representados pelas 

letras, correspondem aos sons da fala e representam unidades que, quando agrupadas, formam 

palavras.  

É importante notar que a definição aqui proposta nos dá suporte para estudar os escores 

das Provinhas Brasil dos alunos, que ainda estão aprendendo a ler, uma vez que o segundo ano do 

ensino fundamental ainda é considerado um período de Alfabetização pela Lei de Diretrizes e 

Bases brasileira. Além disso, à luz da definição adotada podemos analisar o que foi dito pelas 

representantes das escolas durante o grupo focal, bem como o que é proposto pelo livro didático. 

Tendo dito isso, apresentarei a seguir os estágios envolvidos no aprendizado da leitura, 

a fim de apresentar o contexto e a prática de aprendizagem em que os sujeitos desta pesquisa 

estão inseridos.  
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1.1.2 Estágios iniciais da aprendizagem da leitura 

 

A aprendizagem da leitura não se dá de forma natural como aprender a falar ou a 

andar. Diferentemente dessas habilidades, aprender a ler consiste em uma atividade complexa 

e corresponde a um processo de adaptações do sistema nervoso, que necessita de estímulo e 

orientação externa, ocorrendo de modo mais lento e mais dependente do ambiente (AMARO 

JR; CASELLA; COSTA, 2011). 

Segundo Oliveira (2010), a criança estaria sensível para o aprendizado leitura a partir 

dos cinco anos de idade, estimadamente, uma vez que nesta idade, a criança está apta para 

reconhecer a unidade da escrita, denominada grafema, e a unidade sonora, denominada 

fonema. A percepção de que a fala é composta da associação de diferentes sons e que estes 

são representados na escrita pelas letras é a condição fundamental para aprender a operar com 

uma escrita, além de ser necessária para o aprendizado da leitura (OLIVEIRA, 2010). Amaro 

Jr, Casella e Costa (2011) argumentam que a criança em idade pré-escolar aprende a 

identificar uma correlação entre determinados sons como representativos de determinadas 

letras, que aos poucos vão lhe sendo apresentadas. A partir daí, o aprendizado da leitura 

ocorre através de estágios nos quais novas regras são aprendidas gradativamente. 

Ainda não é possível entender completamente o que ocorre na arquitetura cerebral da 

criança para permitir a identificação de cada som com cada letra (AMARO JR; CASELLA; 

COSTA, 2011). Contudo, estudiosas como Ehri (2005), afirmam que a criança, na fase da 

aprendizagem da leitura, passa por estágios. Esses estágios podem ser visualizados no modelo 

proposto pela autora, a seguir.  

 

QUADRO 1: Estágios de aprendizagem da leitura 

 

Estágios Características 

 

 

 

Pré-alfabética 

 

 A criança não apresenta ainda um reconhecimento da 

correlação fonema-grafema, lembrando apenas de pistas 

visuais da palavra como o ―M‖ de McDonald ou o ―S‖ da 

Sadia, e assim pode interpretar, erroneamente, palavras 

similares que contenham estas iniciais. 

 

 

 

Alfabética parcial 

 

 A criança identifica apenas algumas letras de cada 
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palavra, como, por exemplo, o ―S‖ e o ―O‖ da palavra 

sono, o que poderia implicar dificuldade de interpretação 

quando estivesse diante da palavra sino, por exemplo. 

 

 

 

Alfabética plena 

 

 Caracteriza-se pela completa identificação de todas as 

letras de cada palavra e sua respectiva correspondência 

sonora, permitindo assim uma leitura correta, que vai ser 

muito mais rápida em uma fase posterior. 

 

 

 

Alfabética consolidada 

 

 O leitor é capaz de ler sequências de letras que ocorrem 

com uma grande frequência, como, por exemplo, ENTE, 

que está presente em dente, mente, carente, saliente etc., 

em vez de ler cada letra isoladamente. 

 

 
Adaptado de: Ehri (2005) 

 

Conforme exposto no QUADRO 1, percebemos que o modelo proposto por Ehri 

(2005) é baseado em quatro fases de aprendizagem da leitura: a fase pré-alfabética, a 

alfabética parcial, a alfabética plena e a alfabética consolidada. Vale ressaltar que a 

velocidade com que cada criança ultrapassa estas fases depende de inúmeros fatores como o 

ambiente em que ela está inserida, o nível de dificuldade da língua e a capacidade individual 

de cada criança. Porém, a sequência do aprendizado é sempre a mesma e a transição de uma 

para outra é sempre gradativa (AMARO JR; CASELLA; COSTA, 2011). 

Frith (1985), todavia, propõe um modelo diferente, o qual consiste em três fases, a saber: 

logográfica, alfabética e ortográfica, as quais podem ser melhor visualizadas a seguir.  

 

QUADRO 2: Fases de aprendizagem da leitura 

 

Fases Características 

 

Logográfica 

 

 Refere-se o reconhecimento de palavras conhecidas. A 

ordem das letras são ignoradas e os fatores fonológicos 

são secundários, ou seja, a criança pronuncia a palavra 

apenas depois reconhecê-la. Caso não seja do 

conhecimento da criança, ela não consegue identificar o 

que está escrito 

 

 

 

Alfabética  

 

 Refe-re ao conhecimento e à manipulação individual de 

grafemas e fonemas. Nessa fase, a ordem das letras e os 
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fatores fonológicos são primordiais, uma vez que nesta 

fase, a criança é capas de ler palavras novas e 

pseudopalavras. 

 

 

 

Ortográfica 

 

 Trata-se da análise de uma palavra em unidades 

ortográficas sem a ocorrência da decodificação. As 

unidades ortográficas mentalmente referem-se à 

morfemas, os quais representam os traços invariantes das 

letras. 

 

 

Adaptado de: Frith (1985) 

 

Como podemos observar, o modelo proposto por Frith (1985) define as etapas que 

uma criança, ao aprender a ler, geralmente perpassa. Vale salientar que, segundo o autor, uma 

vez aprendida, será mais fácil para a criança avançar para a próxima fase do que resgatar o 

conhecimento utilizado na fase anterior (FRITH, 1985).  

 Se compararmos as duas propostas acima citadas, veremos que tratam-se de 

releituras feitas e conceitos novos foram adicionados aos modelos já existentes. No modelo 

proposto por Ehri (2005), no estágio alfabético pleno, por exemplo, veremos que trata-se da 

completa identificação de todas as letras de cada palavra e sua respectiva correspondência 

sonora. Esta mesma competência pode ser vista na fase alfabética proposta por Frith (1985), a 

qual corresponde à manipulação individual de grafemas e fonemas e, consequentemente, à 

leitura plena de palavras novas e pseudopalavras. 

De forma geral, aprender o alfabeto nos dá acesso a uma fluência que nos faz 

avançar consideravelmente se comparados aos analfabetos. Além do mais, essas implicações 

na aprendizagem da leitura levam a outras mudanças além do nível linguístico, como também 

no nível cerebral. Posto isso, mostrarei a seguir como a leitura assume duas vias quando 

estamos lendo e como elas são representadas a nível neurobiológico.  

 

1.1.3 As rotas da leitura 

 

A presença de dois sistemas de processamento coexistindo e suplementando um ao outro 

é proposto por Dehaene (2009). Segundo o autor, quando estamos diante de uma palavra 

desconhecida, a lemos utilizando a rota fonológica, a qual é responsável por primeiramente 

decifrar as formas das letras, em seguida, converter a informação em pronúncia e finalmente 

atentar ao significado da palavra. Alternativamente, quando nos deparamos com uma palavra que 
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já seja frequente no nosso vocabulário, a leitura tende a seguir pela rota lexical que primeiramente 

recupera a identidade e o significado da palavra e utiliza a informação lexical para recuperar a sua 

pronúncia. 

Para uma melhor visualização do que foi exposto, representamos o esquema a seguir: 

 

 

 

 

FIGURA 1: Rotas lexical e fonológica  

Fonte: Apresentação ACERTA – III Semana do Cérebro (2014) 

 

O esquema acima demonstra, de forma prática, a existência das duas rotas da leitura. 

Percebemos que desde a palavra escrita à pronúncia oral, o nosso cérebro conta com diversas 

etapas no processamento da palavra, aqui demonstradas por quadros e setas. Na palavra ‗táxi‘ 

temos a presença de um fonema irregular, o ‗x‘, o qual pode representar o sons: /z/ (exame), 

/s/ (texto), /ks/ (toxina) e /ch/ (enxame). Sendo assim, se a palavra ‗táxi‘ já for de conhecimento 

do indivíduo, temos diretamente a conversão grafema ao seu respectivo fonema e em seguida, a 
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produção da fala. Caso se trate de uma palavra desconhecida, mais processamentos estariam 

envolvidos na leitura, incluindo o processamento léxico semântico, a recuperação da pronúncia 

para enfim, termos a pronúncia oral. 

Podemos ainda acrescentar que, em nível neurobiológico, participam da leitura 

seguindo a via lexical, as junções dos lobos temporal e occipital esquerdo, áreas secundárias 

da visão, os giros lingual e fusiforme e partes do giro temporal médio, ativados 

principalmente durante a análise visual da palavra, atividade esta que permite a interpretação 

mais direta da palavra. Dessa forma, conforme exposto por Amaro Jr., Casella e Costa (2011), 

a identificação das palavras vai ocorrer em um tempo inferior ao que ocorre durante a leitura 

de uma palavra desconhecida, por exemplo. 

Na via fonológica, por sua vez, a palavra é previamente processada pelo córtex visual 

e transmitida à junção dos lobos temporal e parietal esquerdo, nas porções mais posteriores 

dos giros temporal superior, angular e supramarginal. Estão incluídas também neste processo 

áreas do giro frontal inferior, ativadas principalmente durante o processo de análise 

fonológica. Assim, após a visualização da palavra ―táxi‖ - pelas regiões occipitais -, os quatro 

símbolos alfabéticos são decodificados na região temporoparietal, a qual efetua a correlação 

dos sons ―Te + A + Ks + I‖, com as suas letras correspondentes. 

Tendo discorrido sobre as rotas de leitura, apresento a seguir a seção destinada à 

teoria das bases neurais da leitura, que é de suma importância neste estudo. A sua explicação 

nos ajuda a compreender como o nosso cérebro funciona enquanto lemos, bem como a 

entender a concepção de leitura adotada pelos métodos de alfabetização, os quais 

abordaremos na terceira seção da fundamentação teórica. 

 

1.2 BASES NEURAIS DA LEITURA 

 

Destino esta seção à revisão dos modelos neurobiológicos da aprendizagem da 

leitura. Pretendemos também discorrer sobre algumas teorias que possibilitam o nosso 

entendimento de como o cérebro atua durante o processo de aprendizado da leitura. 

 

1.2.1 A teoria da reciclagem neuronal 

 

Conforme Dehaene (2009), o nosso instinto para aprender tem um papel fundamental 

na aprendizagem da leitura. Para o autor, nosso sistema visual mudou o suficiente durante o 

processo de evolução, o que permitiu ao nosso cérebro ler, e vestígios dessa aprendizagem 
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podem ser encontrados na história do sistema de escrita. Buscando, assim, um novo termo que 

pudesse qualificar as mudanças que ocorreram em nossos cérebros durante milhares de ano, 

Dehaene (2009) propõe a hipótese da reciclagem neuronal – assim denominada pelo autor. 

Essa hipótese consiste na adaptação da estrutura cerebral para a leitura, que ocorreu durante o 

processo evolutivo da humanidade.  

A trajetória para o registro escrito, assim, desenvolve um lento percurso desde a fase 

predominantemente pictográfica, na qual o Homo sapiens descobriu que poderia representar a 

sua realidade em paredes de cavernas, passando pela predominância dos ideogramas, até 

chegar à escrita fonográfica, em que uma ou mais letras representam uma sílaba ou um 

fonema. Com isso, especulações de que a escrita tenha se iniciado através de desenhos 

traduzindo a realidade dos ancestrais são feitas. Mais que isso, tal manipulação representaria a 

primeira forma de auto-estimulação dos neurônios da humanidade (DEHAENE, 2009). 

A representação de símbolos numéricos também teve um papel fundamental na 

emersão do código escrito. Algumas civilizações, como a Zapotec, expandiram o seu sistema 

de escrita utilizando sinais para datas e lugares para indicar eventos históricos, por exemplo. 

Tomando como base as pesquisas de André Leroi-Gourhan, Dehaene (2009) expõe que esses 

símbolos eram formas geométricas abstratas destituídos de traços pictorais e proviam acesso 

para pequenos léxicos visuais.  

Na Suméria e no Egito antigo, por sua vez, a Pictografia apareceu como uma forma 

simples de enriquecer as formas escritas, conforme podemos observar na FIGURA 2. 
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FIGURA 2: Desenhos esquemáticos de hieróglifos, exemplo de escrita pictográfica 

Fonte: Google imagens 

 

 Percebemos na FIGURA 2 que esse tipo de escrita utilizava uma grande variedade 

de formas, as quais podiam ser codificadas pelos neurônios do córtex visual daqueles 

primatas. Antes de se converter na área visual da forma da palavra, a evolução cultural parece 

ter sistematicamente explorado todas as formas possíveis no córtex visual. Sendo assim, os 

hieróglifos podem ser vistos como estímulos capazes de ativar as regiões ventral-corticais 

(DEHAENE, 2009). 

Dehaene (2009) acrescenta que os primeiros traços do sistema alfabético surgiram 

através do sistema de escrita Proto-sináitica, que se baseava em inúmeras formas do alfabeto 

egípcio. Com isso, os símbolos passaram a se referir aos sons isolados da fala e não mais ao 

significado que eles representavas. A escrita ideográfica, assim, foi deixando de ser utilizada e 

passou-se para a noção de sons da fala e raízes das palavras. Essa nova forma de leitura 

pertenceu à família Semítica, que hoje inclui o Árabe, o Amárico e o Hebreu.  A morfologia 

dessas línguas enfatiza as consoantes e a escolha da forma para cada consoante consistia na 

ideia de que uma palavra deveria iniciar com a consoante correspondente ao seu significante, 
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ou seja, a letra b era utilizada para representar uma casa, uma vez que casa era chamada de 

beth na maioria das línguas Semíticas. 

Com a invenção do alfabeto, a escrita passou a ser mais democrática, uma vez que 

ela não era mais regalia apenas de uma minoria das sociedades e não eram mais necessários 

muitos anos para aprender a utilizá-la. O alfabeto Semítico indiretamente gerou todos os 

alfabetos, sendo o Fenício o primeiro e, por sua vez, o alfabeto Grego, o Cirílico, o Latim e 

provavelmente, o Indiano, dentre outras. Foram os Fenícios que introduziram a noção de 

vogais ao alfabeto, que até então era só formado por consoantes. E por não conseguir 

representar todas as vogais e alguns símbolos gerarem ambiguidade, foram os gregos os 

responsáveis pela criação do alfabeto como conhecemos hoje. Esses ajustes foram lentos e 

permitiram aos gregos descobrirem os fonemas e a noção de transcrevê-los (DEHAENE, 

2009). Vale ressaltar que essas mudanças que ocorreram foram positivas para o nosso cérebro, 

uma vez que elas permitiram que os fonemas fossem aprendidos pelo sistema visual da forma 

da palavra e estabelecessem uma ligação deles ao córtex temporal superior.  

A reciclagem neuronal, como podemos observar, teve um papel importante na 

história da humanidade. Ela nos permitiu reciclar os neurônios que passaram a reconhecer as 

subdivisões de traços primários invariantes e as novas articulações (SCLIAR-CABRAL, 

2010). Todavia, as modificações ocorridas nunca desfazem totalmente as sinapses antigas, 

mas constróem outras novas a partir delas (DEHAENE, 2009). Além do mais, durante o 

processo de aquisição da leitura, ela própria induz a outras modificações no circuito neural 

envolvido com o aprendizado, fazendo com que as modificações nas conexões neurais 

permitam aprender a solucionar novos problemas (AMARO JR; CASELLA; COSTA, 2011). 

Com o intuito de ressaltar a importância da reciclagem neuronal na reestruturação 

cerebral, descreveremos nos próximos itens as bases neuronais da leitura, iniciando pela área 

visual da forma da palavra, a qual tem papel primordial enquanto estamos lendo. 

 

1.2.2 A área da forma visual da palavra 

 

A importância do hemisfério esquerdo no processamento da leitura em adultos já é 

conhecida desde o final do século XIX (AMARO JR; CASELLA; COSTA, 2011). O 

neurologista francês Joseph-Jules Déjerine foi o primeiro a relacionar lesões dos giros 

angular, supramarginal e temporal superior esquerdo a quadros de perda da capacidade da 

leitura em uma pessoa identificada como Mr. C, que perdeu a capacidade de ler e de 

reconhecer letras. A principal constatação de que o paciente sofria de um déficit de 
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reconhecimento de letras veio do fato que ele ainda conseguia identificar e reconhecer 

números, tendo seu intelecto e linguagem preservados. Mr. C, assim, foi diagnosticado com 

uma síndrome conhecida atualmente como ―alexia pura‖. Em seu relatório, no ano de 1892, 

Déjerine expôs que na alexia a fala continua intacta; a escrita é preservada; o reconhecimento 

de objetos, faces, de desenhos e até dígitos pode continuar normal; e o conhecimento motor da 

forma das letras é preservado (DEHAENNE, 2009). 

A descoberta possibilitou o entendimento de que no cérebro há uma área 

especializada em leitura responsável pelo reconhecimento visual das letras. O local exato está 

a poucos centímetros da região occipital, na região mais baixa do hemisfério esquerdo. Ela é 

conhecida por vários nomes, entre eles, área da forma visual da palavra ou simplesmente, 

caixa de letras (SCLIAR-CABRAL, 2010). Essa é uma área comum a todos nós, 

independentemente da língua que falamos, e se encontra sempre no mesmo lugar: sobre o 

flanco do sulco occípito-temporal, um cruzamento do córtex cerebral na região fusiforme do 

hemisfério esquerdo. 

A criança, quando está aprendendo a ler e a escrever, geralmente costuma espelhar as 

letras. Essa invariância ortográfica pode ser considerada uma vantagem quando estamos 

falando de sobrevivência, uma vez que ela nos permite identificar imagens e formas vistas de 

ângulos diferente (COHEN et al, 2003). Por outro lado, ela representa um grande desafio 

quando se está aprendendo a ler. A área da forma visual da palavra - doravante AFVP - tem 

um papel de suma importância neste estágio da leitura; trata-se de uma área importante na 

discriminação de letras (COHEN; DEHAENE, 2011). Ela é responsável por fazer a distinção 

de formas e traços invariantes que distinguem as letras entre si, como: a caixa (MAIÚSCULA 

ou minúscula), a fonte (imprensa, manuscrita, itálico, negrito ou sublinhado, etc.), ou a 

posição que ocupam na palavra (SCLIAR-CABRAL, 2009). Pela razão de que as orientações 

fixas que as letras possuem e a presença de particularidades em alguns sistemas de escrita, 

como o ―b‖ e o ―d‖ ou o ―p‖ e o ―q‖, por exemplo, Cohen e Dehane (2011) argumentam que a 

invariância acaba tornando a tarefa de ler mais complexa. 

Para ilustrar a localização da AFVP, apresentamos a FIGURA 3, em que Cohen e 

Dehaene (2011) expõem lesões de seis pacientes com alexia pura e de três pacientes com 

hemianopia e sem alexia. 
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FIGURA 3: Área da forma visual da palavra 

Fonte: Cohen e Dehaene (2011) 

 

A subtração das duas primeiras imagens revela a localização mais precisa da AFVP. 

Cohen e Dehaene (2011) ressaltam ainda que, em sujeitos com deficiência visual, o Braille, a 

qual é caracterizada como uma atividade de leitura de controle tátil, também é ativada na 

AFVP. Isso acontece por que essa área possui a capacidade de identificar formas, sejam elas 

visuais ou táteis, e mapeá-las nas áreas da linguagem. 

Cohen, Dehaene e McCandliss (2003), por sua vez, argumentam que a AFVP pode 

ser identificada através de diversos experimentos. O estudo de Beckman et al. (2011), por 

exemplo, sugere que o reconhecimento e a compreensão de palavra surgem a partir da 

interação e ativação de um sistema no cérebro. Em outras palavras, essa hipótese propõe que a 

leitura depende de interações entre o córtex visual, o sistema semântico e o sistema 

fonológico, sem depender apenas de estímulos ortográficos.  

 

1.2.3 As bases neurobiológicas da aprendizagem da leitura 

 

Como já mencionado, após a descoberta de Déjerine em 1892, pensou-se em um 

primeiro modelo, no qual o processamento cerebral da leitura é simplificado (DEHAENE, 

2009). 
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FIGURA 4: Modelo antigo das bases neurais da leitura 

Adaptado de: Dehaene (2009) 

 

Percebemos que na FIGURA 4, há uma proposta simples sobre a arquitetura cerebral 

para a leitura. Nesse modelo, a palavra escrita entra pelo centro visual na forma de desenhos 

visuais e, em seguida, ela é enviada para o giro angular entrando em contato com o centro 

visual das letras. Com o reconhecimento das letras, a informação é propagada para a área de 

Wernicke, responsável pelo som das palavras, e posteriormente para a área de Broca, onde a 

informação é articulada. E por fim, toda a informação é levada para o córtex motor, que 

controla os músculos. 

Segundo Amaro Jr., Casella e Costa (2011), para estudos diretamente relacionados à 

investigação das funções cerebrais relacionadas à leitura, a ressonância magnética funcional 

(RMf) tem sido a técnica de escolha. A RMf permite a construção de imagens tomográficas 

detalhadas do cérebro e os estudos com essa técnica detectam áreas de ativação como parte de 

uma complexa rede neural. Os exames com capacidade de avaliação de alterações 

hemodinâmicas e metabólicas como a RMf e o PET
5
 permitiram uma localização muito 

precisa das regiões cerebrais envolvidas no ato da leitura. A FIGURA 5, mostra como é 

atualmente conhecido o processamento da leitura no cérebro.  

                                                             
5 O PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons) permite obter imagens tridimensionais de processos funcionais 

no ser vivo. 
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FIGURA 5: Visão moderna das redes corticais da leitura 

Adaptado de: Dehaene (2009) 

 

Nota-se que neste modelo, o processamento da leitura é mais complexo. Ao contrário 

do proposto no modelo anterior, diversas regiões do cérebro são ativadas e trabalham 

conjuntamente, e as mensagens enviadas constantemente se cruzam. Todas as conexões são 

bidirecionais: quando a região A se conecta com a região B, a projeção volta de B para A, 

para que A possa existir (DEHAENE, 2009). Dessa forma, quando o cérebro é lesionado, há a 

perda de uma área funcional do cérebro, que também interrompe a conexão com outras 

áreas do sistema nervoso central, promovendo, portanto, não só a perda da função 

relacionada à região lesada, mas também a desconexão do circuito envolvido naquela função 

(AMARO JR.; CASELLA; COSTA, 2011. p. 43). 

Com o intuito de esquematizar as principais regiões cerebrais envolvidas no 

processamento da leitura, apresentamos a FIGURA 6. 
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FIGURA 6: Representação didática das áreas cerebrais associadas à leitura 

Fonte: Amaro Jr., Casella e Costa (2011) 

 

Como mostradas na FIGURA 6, as estruturas neurais relacionadas à leitura são a 

região occipital (a), temporal posterior (b), giros angular e supramarginal do lobo parietal (c) 

e o giro frontal inferior (d), que são ativadas em diferentes tipos de situações que ocorrem 

durante a leitura. A área visual primária (a), situada nos lobos occipitais de ambos os 

hemisférios, está associada à percepção visual da palavra a ser lida. Na porção posterior do 

giro temporal, onde encontra-se na área de Wernicke, responsável pela compreensão e 

interpretação simbólica da linguagem, os giros angular e supramarginal (b) estão associadas ao 

processo de análise fonológica de uma palavra, ou seja, na segmentação sonora das unidades 

que a compõe. A junção dos lobos temporal (mais inferiormente) e occipital (c) é considerada 

área secundária da visão, destacando-se mais especificamente os giros lingual e fusiforme, 

além de partes do temporal médio, que estão associadas ao ato da análise visual da palavra. E 

o giro frontal inferior esquerdo (d), onde a área de Broca está localizada, participa no processo 

de decodificação fonológica. A presença de todas essas regiões representam, em nível 
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cerebral, processos diferentes e essenciais na leitura, a saber: processo visual, fonológico, 

semântico e espacial. Os processos motor e articulatório são necessários quando externamos o 

que lemos.  

Segundo, Vogel et al. (2013) a relação entre essas regiões tem sido o objeto de 

estudo de muitos pesquisadores e os resultados apontaram durante a realização de atividades 

fonológicas e ortográficas que essas áreas atuam de forma funcional e conectadas entre si. 

Exames utilizando a MEG
6
 permitiram a obtenção, em tempo real, do que ocorre durante a 

leitura (AMARO JR; CASELLA; COSTA, 2011). Conforme explicitado pelos autores, nos 

primeiros 150 ms após a visualização de uma palavra, há ativação do córtex sensorial 

primário da visão. Somente a parte mais central da retina, denominada fóvea, é apta a 

processar as letras (SCLIAR-CABRAL, 2008). No intervalo entre 100 e 150ms, observa-se a 

ativação bilateral dos giros temporal superior. Entre 150-300ms ocorre a ativação de regiões 

corticais occipito-temporal e temporal basal bilateralmente, predominando o hemisfério 

esquerdo esquerda. Segundo Dehaene (2007, apud SCLIAR-CABRAL, 2008), pode-se 

afirmar que essa região desempenha um papel precoce e específico no reconhecimento da 

palavra escrita, seguida pelas regiões cerebrais temporal superior, parietal inferior e frontal 

inferior, também predominando o hemisfério esquerdo. 

Entretanto, sabemos que a metodologia empregada na alfabetização pode ajudar ou 

prejudicar o desenvolvimento das áreas cerebrais associadas à leitura. Isso por que os métodos 

abordam aspectos diferentes na forma de ensino e aprendizagem da leitura (OLIVEIRA, 

2010). Em seguida, abordamos diferentes abordagens no ensino da leitura e os impactos da 

alfabetização no desenvolvimento cognitivo de uma criança, além de expor a concepção de 

leitura que rege os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

1.3 PCN, ALFABETIZAÇÃO E LEITURA 

 

Discutiremos nesta seção a definição de alfabetização e de métodos de alfabetização 

para podermos entender como cada método concebe o ensino da leitura e, consequentemente, 

ver a concepção de leitura que cada método adota. Para tal, utilizamos os conceitos sugeridos 

por Amaro Jr, Casella e Costa (2011), Gabriel e Machado (2008), Oliveira (2010; 2011), 

Oliveira e Silva (2006), Rigatti-Scherer (2008) e Soares (2003). 

                                                             
6 A MEG - Magnetoencefalografia - analisa as correntes elétricas e os campos magnéticos gerados pelo fluxo de 

íons intra e extracelulares nos circuitos neurais envolvidos em uma determinada atividade, que são interpretados 

como potenciais evocados, na forma de ondas. 
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Além disso, discorreremos acerca de um dos instrumentos de avaliação da 

alfabetização no Brasil, a Provinha Brasil. E ainda, acerca do histórico dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e como a leitura é abordada nos Parâmetros. Apresentaremos tais 

informações a partir de documentos e programas do Ministério da Educação, como os PCN de 

língua portuguesa e dados do Inep
7
. 

 

1.3.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCNs, constituem um referencial 

de qualidade para a educação em todo o País, seja para as escolas da rede pública ou para as 

instituições privadas. O principal objetivo do documento é propor itens básicos de conteúdo e 

estratégias para o ensino no país, estabelecendo pilares fundamentais para guiar a educação 

formal e a relação escola-sociedade no cotidiano. Dessa forma, espera-se que a educação 

possa atuar no processo de construção da cidadania, tendo como meta o ideal de a igualdade 

de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios democráticos (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 1997). Em outras palavras, os objetivos propostos pelos parâmetros almejam o 

desenvolvimento de intenções educativas em termos de capacidades, as quais devem ser 

desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. Para garantir o desenvolvimento dessas 

capacidades é preciso uma disponibilidade para a aprendizagem de modo geral, partindo da 

escola, do professor e do aluno.  

Dessa forma, os objetivos se definem em termos de capacidades de ordem cognitiva, 

física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, tendo em vista uma 

formação ampla para educandos, como podemos observar no Quadro 3. 

 

QUADRO 3: Objetivos dos PCN de Língua Portuguesa  

 

Objetivos Características 

 

 

 

Capacidade cognitiva 

 

A capacidade cognitiva tem grande influência na postura do 

indivíduo em relação às metas que quer atingir nas mais 

diversas situações da vida, vinculando-se diretamente ao uso 

de formas de representação e de comunicação, envolvendo a 

resolução de problemas, de maneira consciente ou não. 

 

                                                             
7
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é responsável por promover 

estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação 

e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e equidade, 

bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral. 
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Capacidade física 

 
A capacidade física engloba o autoconhecimento e o uso do 

corpo na expressão de emoções, na superação de estereotipias 

de movimentos, nos jogos, no deslocamento com segurança. 
 

 

 

Capacidade afetiva 

 
A capacidade afetiva refere-se às motivações, à auto-estima, à 

sensibilidade e à adequação de atitudes no convívio social, 

estando vinculada à valorização do resultado dos trabalhos 

produzidos e das atividades realizadas. Esses fatores levam o 

aluno a compreender a si mesmo e aos outros. 

 

 

Capacidade de relação 

interpessoal 

 

O desenvolvimento da inter-relação permite ao aluno se 

colocar do ponto de vista do outro e a refletir sobre seus 

próprios pensamentos. 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de inserção 

social, ética e estética 

 
A capacidade de inserção social, refere-se à possibilidade de o 

aluno perceber-se como parte de uma comunidade, de uma 

classe, de um ou vários grupos sociais e de comprometer 

pessoalmente com questões que considere relevantes para a 

vida coletiva; A capacidade estética permite produzir arte e 

apreciar as diferentes produções artísticas produzidas em 

diferentes culturas e em diferentes momentos históricos; A 

capacidade ética é a possibilidade de reger as próprias ações e 

tomadas de decisão por um sistema de princípios segundo o 

qual se analisam, nas diferentes situações da vida, os valores e 

opções que envolvem 
 

 

Adaptado de Ministério da Educação (1997) 

 

Os PCNs são divididos entre Ensino Fundamental e Médio e em disciplinas (língua 

portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, artes e educação física). Eles 

abrangem tanto práticas de organização de conteúdo quanto formas de abordagem das 

matérias com os alunos. Além disso, auxiliam na aplicação prática das lições ensinadas e a 

melhor conduta a ser adotada pelos educadores em situações diversas. Contudo, neste estudo 

abordaremos apenas os PCNs de língua portuguesa, mais precisamente nos que concernem o 

ensino da leitura no ensino fundamental, 1º ciclo, no qual se encontram os participantes deste 

estudo. 

 

1.3.1.1 A formulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Um breve histórico 
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Até o ano de 1996, o ensino fundamental esteve estruturado nos termos previstos 

pela Lei Federal n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Essa lei argumentava que tanto o ensino 

fundamental, ensino de primeiro grau e de escolaridade obrigatória, quanto o ensino médio, 

ensino de segundo grau e não obrigatório, os educadores deveriam formar alunos para o 

desenvolvimento de potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o 

trabalho e para o exercício consciente da cidadania. 

Em 1990 o Brasil participou da Conferência Mundial de Educação para Todos, em 

Jomtien, na Tailândia, convocado por alguns órgãos mundiais e dessa conferência, resultaram 

posições na luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, capazes de tornar 

universal a educação fundamental e de ampliar as oportunidades de aprendizagem para todos: 

crianças, jovens e adultos. Considerando o quadro em que se encontrava a educação no Brasil 

e os compromissos assumidos internacionalmente pelo país, o Ministério da Educação e do 

Desporto coordenou a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos, que pode ser 

entendido como 

 

um conjunto de diretrizes políticas em contínuo processo de negociação, 

voltado para a recuperação da escola fundamental, a partir do compromisso 

com a equidade e com o incremento da qualidade, como também com a 
constante avaliação dos sistemas escolares, visando ao seu contínuo 

aprimoramento (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 1997). 

 

Nesse sentido, o Plano Decenal de Educação, em consonância com a Constituição de 

1988, afirma a necessidade e a obrigação do Estado em elaborar parâmetros no campo 

curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, de forma a adequá-lo 

aos ideais democráticos e à busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras. 

Com isso, houve a ampliação das responsabilidades do poder público com a educação, ao 

mesmo tempo que a Emenda Constitucional n. 14, de 12 de setembro de 1996, priorizou o 

ensino fundamental, fazendo com que os Estados e Municípios ficassem ao cargo do 

financiamento desse nível de ensino. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394), 

aprovada em 20 de dezembro de 1996, foi o que consolidou e ampliou o dever do poder 

público para com a educação em geral e em particular para com o ensino fundamental.  No 

art. 22 dessa lei, nota-se que a educação básica deve assegurar a todos  a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores.   
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Essa LDB reforça a necessidade de proporcionar a todos uma formação básica 

comum, o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear os 

currículos e seus conteúdos. O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior 

do ensino fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a cidadania, a partir 

da criação de condições apropriadas de aprendizagem nas escolas para promover: 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

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

 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (art. 32). 

 

Frente a isso, a elaboração dos PCNs teve início a partir do estudo de propostas 

curriculares de Estados e Municípios brasileiros, da análise realizada pela Fundação Carlos 

Chagas sobre os currículos e as experiências de outros países na área. O processo teria sido 

realizado em meio a discussões, nos anos de 1995 e 1996, na tentativa de mobilizar o 

ambiente educacional e de atender a ações variadas, tais como: a aprovação da LDB, a 

reforma do ensino médio e profissionalizante, o desenvolvimento de equipamentos de 

educação a distância, a produção de livros e de materiais didáticos, os sistemas de avaliações 

do ensino fundamental e médio, em nível nacional, entre outras. Nesse processo, participaram 

diversos representantes de diferentes instâncias da educação, como: docentes de universidades 

públicas e particulares, técnicos de secretarias estaduais e municipais de educação, de 

instituições representativas de diferentes áreas de conhecimento, especialistas e educadores.  

Todas as opiniões recebidas a partir das discussões, das análises críticas e sugestões 

em relação ao conteúdo dos documentos analisados, apontaram para uma reelaboração do que 

foi proposto e a necessidade de uma política de implementação da proposta educacional no 

país, os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

1.3.1.2 A abordagem da leitura nos PCNs 

 

Durante a primeira fase do ensino, 1º ciclo, segundo os PCNs, o professor deveria 

ensinar o sistema alfabético de escrita (a correspondência fonográfica) e algumas convenções 



40 
 

ortográficas do português. Isso, de acordo com os PCNs de língua portuguesa, garantiria ao 

aluno a possibilidade de ler e escrever por si mesmo. O professor nessa fase recorre a algumas 

situações didáticas que favorecem especialmente a análise e a reflexão sobre o sistema 

alfabético de escrita e a correspondência fonográfica. São atividades que exigem uma atenção 

à análise da correspondência entre os segmentos falados e escritos: aquelas em que o aluno 

precisaria ler, embora ainda não soubesse ler; e escrever, apesar de ainda não saber escrever. 

Em ambos os tipos, é necessário que ele ponha em jogo tudo o que sabe sobre a escrita para 

realizá-las.  

Nas atividades de leitura, o aluno precisaria analisar todos os indicadores disponíveis 

para descobrir o significado do escrito e poder realizá-las 

 

— pelo ajuste da ―leitura‖ do texto, que conhece de cor, aos segmentos 

escritos; e 
 

— pela combinação de estratégias de antecipação (a partir de informações 

obtidas no contexto, por meio de pistas) com índices providos pelo próprio 

texto, em especial os relacionados à correspondência fonográfica. (PCN DE 
PORTUGUÊS, 1997. p.53) 

 

Contudo, a visão adotada nos PCN de Português (1997), presume que a língua seja 

fundamental para a participação social efetiva do indivíduo no meio em que ele está inserido. 

É por essa razão que ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir aos seus alunos 

total acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. Andrade e 

Araújo (2013), ao abordarem a leitura como prática didática, afirmam que desde a publicação 

dos PCNs, postula-se que o trabalho com a leitura seja uma busca de formação do leitor 

competente. No documento, esse leitor competente é caracterizado como um individuo que 

 

compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que não está 

escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 

texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser 
atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da 

localização de elementos discursivos. (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 1997, p. 54) 

 

Podemos, assim, perceber que os PCNs preconizam que ser competente, em termos 

de leitura, é saber selecionar o texto que atenderá às necessidades do leitor, para que ao 

interagir com o texto, o leitor utilize elementos necessários à compreensão. Visão essa 

também adotada por Freire (1998). Para o autor, é importante que os alunos sejam sujeitos de 

seu próprio aprendizado, uma vez que a leitura se antecipará e se alongará na inteligência de 
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mundo deles. Sendo assim, o ensino da leitura deixa de ser o desenvolvimento de habilidades 

leitoras e de produção/domínio da língua escrita padrão, para passar a ser o domínio da 

competência textual extra sala de aula, na solução dos problemas da vida como no acesso aos 

bens culturais e à participação plena no mundo letrado (FERREIRA, 2001). Em outras 

palavras, competente é aquele que sabe ler, interagindo com o texto e com um determinado 

objetivo. Trata-se, pois, de um processo de interação no qual há uma abstração das 

informações necessárias para a compreensão, levando em consideração alguns aspectos como 

o gênero do texto que, por si só, dará muitas informações para o leitor e as intenções que esse 

leitor tem como seus objetivos e motivações. 

 

1.3.2 A Alfabetização  

 

Aprender a ler pode ser considerado o maior passo no desenvolvimento escolar de 

uma criança (DEHAENE, 2009). Sabendo que a sua aprendizagem ocorre em uma série de 

estágios de forma gradativa. O ambiente, nessa fase, tem grande responsabilidade no 

desenvolvimento cerebral da criança. O ambiente, assim como o estímulo ambiental recebido 

durante a aprendizagem da leitura, como reforçado pelos autores citados anteriormente, 

permitem à criança desenvolver diversas habilidades e adquirir conhecimento. 

Dessa forma, cabe a escola o desafio de ensinar o aluno a ler e a escrever. O termo 

empregado para caracterizar essa fase inicial do aprendizado da leitura e escrita é denominada 

de alfabetização (OLIVEIRA, 2010). Soares (2003) ressalta que essa fase, etimologicamente, 

significa a aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica. Porém, 

Oliveira (2010) afirma que  

 

o processo de alfabetização requer o domínio de três competências básicas: a 

consciência fonológica, ou seja, a capacidade de segmentar palavras e de 

notar que as palavras são compostas por fonemas; o domínio do princípio 

alfabético, ou seja, o conhecimento de que as letras do alfabeto são símbolos 
que representam os componentes dos sons que ouvimos na fala, isto é, que 

os grafemas representam os fonemas. Para que haja compreensão da leitura é 

necessária uma competência adicional, a fluência. Uma pessoa só consegue 
fazer sentido do que lê se é capaz de ler pelo menos 70 a 80 palavras por 

minuto, tendo em vista as limitações de processamento da memória de curto 

prazo. (p. 672) 

 

Rigatti-Scherer (2008) acrescenta que, além de ser uma fase de aquisição e 

apropriação de um sistema, é nessa fase que o aprendiz conhecerá as diferenças existentes 

entre o sistema oral e o escrito, além do princípio alfabético de sua língua. Dessa forma, 
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entendemos que a alfabetização corresponde a um processo de aquisição do código alfabético 

e ortográfico através do desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita. 

 

1.3.3 Os métodos de Alfabetização 

 

Os métodos são importantes e fazem a diferença no ensino da leitura, principalmente 

para crianças com dificuldades em aprender a ler e a escrever (OLIVEIRA, 2010). Eles 

abordam aspectos diferentes na forma de ensino e aprendizagem, e consequentemente, a 

concepção de leitura adotada por eles varia. Atualmente, existem dois tipos de métodos de 

alfabetização e podemos dividi-los em duas grandes categorias: métodos predominantes 

analíticos e métodos predominantes sintéticos. Dentro dessas categorias, destacaremos a 

abordagem global (método analítico) e a abordagem fônica (método sintético). 

Enquanto o global propõe uma alfabetização contextualizada através da transposição 

das práticas sociais de leitura para a sala de aula, o método fônico busca desenvolver a 

consciência fonológica na criança e está voltado para a capacidade da mesma em refletir 

sobre as unidades sonoras constitutivas das palavras, a correspondência entre grafema e 

fonema. Vejamos mais detalhes a seguir. 

 

1.3.3.1 Método global 

 

 O método global, conforme exposto por Amaro Jr, Casella e Costa (2011), baseia-se 

no reconhecimento de palavras inteiras como a unidade de leitura, sendo utilizadas palavras 

do próprio contexto em que a criança está inserida. Este método propõe uma alfabetização 

contextualizada através da transposição das práticas sociais de leitura para a sala de aula. 

Gabriel e Machado (2008) afirmam que o conhecimento se daria através da interação de 

estímulos do meio ambiente com o aluno, priorizando atividades comunicativas através do 

uso da linguagem.  

Seguindo os conceitos das teorias construtivistas e sócio-interacionistas, entre outras, 

a criança aprende a memorizar a pronúncia das palavras de forma completa e não de uma 

parte delas. E o ensino do som das letras não ocorre de modo explícito. Em outras palavras, 

este método visa o ensino da leitura a partir de textos, frases, palavras, ou mesmo de sílabas e 

letras, sem, entretanto, colocar no centro do processo de ensino a notação ortográfica da 

realidade linguística do fonema (OLIVEIRA, 2011. p. ). Dessa forma, percebe-se que os 

elementos são introduzidos partindo de estruturas complexas para estruturas simples. 
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Para exemplificar o que foi dito até agora, podemos usar como exemplo a palavra 

Coca-cola. 

 

 

 

FIGURA 7: Exemplo de palavra utilizada em atividades de leitura no método global 

Fonte: Google images 

 

Nessa abordagem, a aprendizagem é tida de forma ampla e engloba diversos fatores 

como a interdisciplinaridade, por exemplo. Para esse método, a leitura é tida como um 

processo de identificação global das palavras, como na FIGURA 7. Assim, a aprendizagem 

da leitura e da escrita requer a memorização de palavras inteiras para, posteriormente, a 

criança descobrir intuitivamente as unidades linguísticas mínimas presentes. 

Contudo, Dehaene (2009) aponta algumas limitações dos métodos globais. O autor 

ressalta que o nosso sistema visual é, de fato, capaz de reconhecer palavras, bem como 

objetos e rostos através de suas formas, cores, curvaturas, etc. Nessa fase, a criança, que 

encontra-se na fase logográfica
8
, reconhece facilmente o nome Coca-cola, ainda mais por se 

tratar de uma marca. No entanto, para o referido autor, o reconhecimento de palavras inteiras 

na forma de imagem é uma forma artificial de leitura, já que a criança costuma errar as 

estruturas mínimas da palavra. A criança facilmente identifica a imagem, mas se a palavra 

for escrita com um outro tipo de fonte, ela erra. E ainda não consegue relacionar o que foi 

lido com outras palavras que tenham a escrita semelhante. 

Segundo Amaro Jr, Casella e Costa (2011), os adeptos da metodologia global  

salientam a sua utilidade principalmente para o aprendizado de palavras irregulares, como 

exceção, exemplo, hoje e amanhã, por exemplo. Tal utilidade se daria devido ao fato de as 

palavras apresentarem significado diferentemente das letras e das silabas. Porém, conforme 

exposto por Oliveira (2011), os alunos, inevitavelmente, terão que intuir, por conta própria, o 

                                                             
8 Para Dehaene (2009), a fase logográfica ou pictoral é a primeira fase da leitura e ocorre por volta dos cinco ou 

seis anos de idade. Idade em que as crianças começam a ser alfabetizadas.   
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princípio alfabético e, além disso, adivinhar as correspondências permitidas por sua língua 

entre grafemas e fonemas. 

 

1.3.3.2 Método fônico 

 

O método fônico ensina, de maneira explícita, as relações entre as menores unidades 

abstratas significativas e diferenciais na fala (fonemas) e certos componentes da escrita 

(grafemas, ou seja, letras e grupos de letras). Conforme exposto por Gabriel e Machado 

(2008), este método busca desenvolver a consciência fonológica na criança e está voltado para 

a capacidade da mesma em refletir sobre as unidades sonoras constitutivas das palavras, a 

correspondência entre grafema e fonema. 

Neste contexto, a aprendizagem da leitura é baseada no reconhecimento que símbolos 

representam unidades e que, quando agrupadas, formam palavras. A aquisição deste 

conhecimento assim se tornaria mais fácil, quando estas palavras já são de conhecimento 

prévio do aprendiz (AMARO JR.; CASELLA; COSTA, 2011). O método fônico atribui 

grande importância à decodificação, uma vez que a aprendizagem da leitura e da escrita se 

constrói introduzindo os elementos de forma gradual: primeiro as unidades mais simples, as 

letras e as sílabas, para depois as mais complexas, palavras, frases e textos. Apresentaremos 

a seguir um modelo de método fônico apresentado por Oliveira (2011) como forma de 

simplificar as características que o método possui.  

 

QUADRO 4: Protótipo de um método fônico 
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Fonte: Oliveira e Silva (2011) 

 

Como podemos notar, o QUADRO 4 descreve características do método fônico que,  

segundo Oliveira (2011),  possui eficácia diferenciada em relação a quaisquer outros métodos 

de ensino. Isso porque, dentre as características mencionadas, as mais importantes são a 

ordem e a apresentação do código alfabético, isto é, dos fonemas para os grafemas e dos 

fonemas codificados mais simples e diretamente para os que possuem codificação variável e 

complexa. Além disso, o protótipo apresenta um caráter sistemático e explícito da 

apresentação do código alfabético. Ele parte do código básico para as formas menos usuais e 

o uso de técnicas de análise e síntese dos fonemas. 

Podemos ainda destacar que o método fônico considera que ―o aprendizado da leitura 

não é uma habilidade natural do cérebro, como a linguagem falada‖ (AMARO JR; 

CASELLA; COSTA, 2011, p. 66). Existe a necessidade do aprendizado formal do alfabeto, 
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uma vez que ele não ocorre de forma espontânea. A instrução através do ensino da 

consciência fonológica implicaria maior rendimento futuro quando a criança estivesse diante 

de palavras desconhecidas. Elas seriam mais facilmente identificadas através da decodificação 

fonológica. 

 

1.3.3.3 Letramento 

 

O recente uso de um novo termo no campo da educação brasileira associada com a 

ampliação do Ensino Fundamental gerou dúvidas entre os professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos quais se encontra a alfabetização (GRANDO, 2012). Algumas 

dessas dúvidas podem ser atribuídas à conceituação desse novo termo, o letramento, visto por 

muitos professores como um método didático que veio substituir a alfabetização.  

A alfabetização, enquanto processo de aquisição do sistema convencional da escrita 

alfabética e ortográfica, foi de certa forma obscurecida pelo letramento, conforme exposto por 

Soares (2003). Segundo a autora, este acabou por prevalecer sobre a alfabetização, que, 

acabou perdendo a sua especificidade. Sendo assim, uma busca por uma definição parece para 

essa prática parece ser difícil, uma vez que se trata de um conceito amplo e complexo. Soares 

(2009, p. 65), afirma que as dificuldades e impossibilidades devem-se ao fato de que o 

letramento cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos 

e funções sociais; o conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas e complexidades 

difíceis de serem contempladas em uma única definição. Mortatti (2004), por sua vez, 

acrescenta que por ser uma palavra recente, nem sempre são idênticos os significados que lhe 

vêm sendo atribuídos. 

Mesmo com a dificuldade de abranger toda a complexidade do significado de 

letramento em um único conceito, Soares (2009) propõe uma definição para o termo, o qual 

pode ser definido como resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e 

escrita. Visto do ponto de vista educacional, podemos concluir assim que o letramento está 

ligado aos usos e às práticas mencionadas anteriormente. Vale salientar que, nessa 

perspectiva, um indivíduo letrado é aquele que desenvolve as habilidades não somente de 

leitura e escrita, mas que as utiliza na sociedade. Para a referida autora, assim, a alfabetização 

não garante a formação de sujeitos letrados, uma a vez que é necessário que esses aprendizes 

tenham oportunidades de vivenciar situações que envolvam a escrita e a leitura em um mundo 

letrado.  
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Dissociar alfabetização e letramento é um equivoco porque, a entrada da criança, 

bem como de um adulto analfabeto, no mundo da escrita ocorre simultaneamente por dois 

processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo 

desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento (SOARES, 2014). Podemos 

notar que, ambos são processos interdependentes e indissociáveis, já que a alfabetização 

desenvolve-se no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita, ou seja, através de 

atividades de letramento, e este, por sua vez, desenvolve-se por meio da aprendizagem das 

relações fonema–grafema, dependendo da alfabetização.  

Tendo isso, apresentamos a seguir o impacto e a importância da alfabetização no 

desenvolvimento da criança. 

 

1.3.4 O impacto do processo de alfabetização no desenvolvimento da criança 

 

O ensino da leitura através de um método adequado se faz importante na 

alfabetização (OLIVEIRA, 2010). Há evidências de que sem a aprendizagem de tal habilidade 

na fase inicial de escolarização, os esforços para a agregação de valor educacional ao longo da 

vida tornam-se crescentemente dispendiosos e/ou infrutíferos (OLIVEIRA; SILVA, 2011). Os 

efeitos desse desenvolvimento mostram que a aquisição do alfabeto muda o nosso cérebro 

(DEHAENE, 2009. p. 202), em outras palavras, promove um refinamento das áreas cerebrais 

envolvidas no processo da leitura. 

Uma das principais contribuições do trabalho desenvolvido pelo National Reading 

Panel foi a confirmação empírica da importância de um conjunto de habilidades específicas 

necessárias para o aprendizado proveitoso e eficaz da leitura. A alfabetização deve buscar 

desenvolver na criança a consciência fonética fonológica, a consciência fonêmica e o ensino 

explícito e sistemático do código alfabético, além de competências complementares, como o 

desenvolvimento de vocabulário e de estratégias de compreensão. 

Oliveira e Silva (2011) ressaltam que o domínio dessas habilidades na fase infantil, 

em especial da consciência fonológica e da consciência fonêmica, favorece e facilita o 

desenvolvimento da competência de leitura que, por sua vez, é o principal fator de agregação 

posterior de valores educacionais ao longo da vida. Naschold (2014) acrescenta que é 

necessário adquirir a consciência de que a relação dessas habilidades está associada não 

somente ao processo inicial do ensino da leitura, mas que elas constituem uma condição 

necessária para o alcance da mais elevada etapa da leitura, na qual o leitor consegue 
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identificar as informações relevantes, estabelece relações entre as diferentes partes e se 

apropria do sentido do texto lido. Aqueles que sentem dificuldades ou fracassam na aquisição 

da leitura tendem a duvidar de suas próprias capacidades cognitivas e passam por uma queda 

da auto-estima, entre outras perdas. 

Dessa forma, diagnosticar as possíveis dificuldades no período da alfabetização e 

intervir para a mudança do quadro se faz necessário. Pesquisas
9
 apontam que o diagnóstico 

precoce auxiliaria na intervenção de até possíveis dificuldades de aprendizagem, como a 

dislexia. E é nesse contexto que a avaliação se encaixa. 

 

1.3.5 A avaliação da educação 

 

A avaliação educacional, especialmente a partir dos anos 90, passou a ser utilizada, 

no contexto brasileiro, em diferentes níveis administrativos, como tentativa de encontrar um 

caminho para a solução de alguns problemas educacionais (VIANNA, 2003). Segundo Vianna 

(2003), isso ocorreu devido à preocupação de educadores e de pessoas ligadas a problemas 

educacionais com a qualidade da educação naquela época. Pode-se afirmar que a avaliação no 

Brasil procura estabelecer a eficiência dos sistemas, avaliando, indiretamente, o êxito da ação 

docente dos professores. 

Quando falamos de avaliação, nos referimos a dois tipos específicos: avaliações 

internas (MELCHIOR, 1999) e avaliações externas (KEMIAC, 2011). A primeira é o tipo de 

avaliação aplicada pelas escolas, enquanto o segundo tipo são realizadas geralmente pelo 

Ministério da Educação e são avaliações que traduzem uma visão de fora e supostamente 

isenta em relação a possíveis especificidades dos sistemas educacionais. 

 

1.3.5.1 Avaliação interna 

 

A avaliação interna ou a avaliação no âmbito escolar, conforme exposto por 

Melchior (1999, p. 39), assume duas funções: função de controle e de diagnóstico. Elas atuam 

de forma interdependente, uma vez que a frequência e os meios de verificação, assim como a 

qualificação dos resultados, aspectos que caracterizam a função de controle, seriam os 

facilitadores do diagnóstico na avaliação.  

                                                             
9 Sugiro Snowling (2012) para leituras complementares 
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Se pensarmos como a avaliação ocorre em nossas escolas, notaríamos que a visão 

assumida sobre avaliação é de que o diagnóstico obtido através da aprendizagem dos alunos é 

usado pelo professor com o objetivo de controle. Isso faz com que o caráter diagnóstico da 

avaliação abra espaço para o seu caráter classificatório, informando se determinado aluno é 

melhor ou pior do que outro, em vez de considerar o que ele aprendeu (PERRENOUD, 1999). 

Carvalho (2008) argumenta que a melhor maneira de se fazer uma avaliação seria 

direcionando-a de forma coerente e consistente para o fim ao qual servirá. A autora ainda 

acrescenta que não é a avaliação que exerce um controle, e sim o uso que se vai fazer dos 

resultados obtidos (p. 23). 

Vistas por esse ângulo, o de informar o aluno considerando o que foi aprendido, as 

avaliações poderiam ser consideradas formativas. Esse tipo de avaliação é considerada por 

Hadji (2011) como ideal, porém utópica. No entanto, o autor esclarece que, embora essas 

avaliações tenham como característica principal o de informar, elas só serão consideradas 

como tais se a informação obtida através delas servir para auxiliar o aluno a aprender e a se 

desenvolver. Em outras palavras, se o diagnóstico obtido for realizado em função dos 

resultados que estão sendo buscados na ação educativa e se esses mesmos resultados 

contribuírem para a formação dos alunos (ANDRADE; ARAÚJO, 2013). Segundo essas 

autoras, as avaliações deveriam ter a ação de educar, em que o ato de atribuir uma nota não 

deveria ser entendido como expressão de resultados. 

Sendo assim, a ideia de avaliação formativa corresponde ao modelo de uma 

avaliação: 

 

– colocando-se deliberadamente a serviço do fim que lhe dá sentido: tornar-
se um elemento, um momento determinante da ação educativa; 

– propondo-se tanto a contribuir para uma evolução do aluno quanto a dizer 

o que, atualmente, ele é; 

– inscrevendo-se na continuidade da ação pedagógica, ao invés de ser 
simplesmente uma operação externa de controle. (HADJI, 2001, p. 21) 

 

Apesar de as avaliações formativas serem ideais e necessárias no ambiente escolar, 

Hadji (2001) reconhece que existem três fatores que as impedem de ser realizadas. Essa é a 

razão pela qual o referido autor as chama de utópicas, como já foi mencionado. O primeiro 

fator que impede a realização desse tipo de avaliação seria de ordem ideológica e social: os 

usos sociais dominantes da avaliação acabam por controlar a mentalidade e, em seguida, as 

práticas do professor. O segundo fator de impedimento diz respeito à falta de formação dos 

profissionais em interpretar os resultados obtidos na avaliação, uma vez que essa interpretação 
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exige do professor um quadro teórico que dê conta dos múltiplos aspectos (cognitivo, afetivo, 

social) das aprendizagens (p. 23). O último empecilho é a falta de ―vontade de remediar‖ dos 

professores, que não acreditam na possibilidade de melhora do aluno ou a falta de capacidade 

de imaginar outros trabalhos, outros exercícios. 

 

1.3.5.2 Avaliação externa 

 

Se voltarmos os nossos olhos ao âmbito nacional, veremos que as avaliações no 

Brasil, a partir de 1990 tornaram-se estruturantes de políticas educacionais em todos os níveis 

de ensino. Carvalho (2008) lembra que nesse período é consolidado o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica. O Saeb teria sido implantado através do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) com o objetivo de gerar subsídios que 

possibilitassem a contribuição com a formulação de políticas públicas educacionais, 

constituindo assim, um instrumento indicador do sistema educacional brasileiro. Além disso, 

ele impulsionou a adoção de vários sistemas de avaliação no país.  

Contudo, apenas em 1996, a legislação do país, através das Leis e Diretrizes e Bases 

da educação (LDB), teria feito sua primeira menção à avaliação do sistema educacional, 

atribuindo à sua utilização uma forma de se atingir um ensino de qualidade, conforme pode-se 

observar a seguir: 

 

Art. 70º - Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do 

ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos 

das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se 

destinam a: 

[...] 

IV – levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente 

ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. 

[...] 

 

Graças a políticas educacionais que foram desenvolvidas nos últimos anos, somos 

hoje capazes de detectar a situação da educação no Brasil. Podemos classificar esse tipo de 

avaliação feita, como avaliações de larga escala. Diferentemente das que são aplicadas na sala 

de aula pelo professor como parte de seu fazer pedagógico, as avaliações externas, de larga 

escala, recolhem indicadores comparativos de desempenho que servirão de base para futuras 
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tomadas de decisões no âmbito da escola e nas diferentes esferas do sistema educacional. Elas 

são responsáveis por oferecer subsídios para a (re)formulação e o monitoramento de políticas 

públicas, bem como, a gestão da educação dos sistemas estadual e municipal (WIEBUSCH, 

2012). A esse respeito, Kemiac (2011) lembra que a avaliação em larga escala pode 

influenciar no trabalho da escola, nos materiais didáticos, na disseminação das crenças e 

valores, nas repercussões da mídia, dentre outros (p. 101). 

A avaliação em larga escala é considerada controladora e classificatória em maior 

proporção do que as avaliações internas. Andrioli (2002, p. 03) lembra que classificar é uma 

das características assumidas pelo discurso político neoliberal sobre a educação, a qual é tida 

como definidora da competitividade entre nações.  Kemiac (2011) em seu estudo, lembra que 

a avaliação em larga escala nada mais é do que uma estratégia do sistema neoliberal, 

apresentado como uma forma de escapar da crise econômica dos anos 70. Para o 

neoliberalismo, a educação é tida como a principal responsável pelo desenvolvimento 

econômico do Estado, por isso, tornou-se imperativo monitorar a qualidade do serviço 

educacional prestado (p. 93). 

Com isso, surgem os primeiros exames padronizados, considerados precursores das 

avaliações em larga escala atuais, como a Provinha Brasil, nosso objeto de estudo. 

 

1.3.6 A Provinha Brasil 

 

De acordo com as informações contidas no site do INEP
10

, a Provinha Brasil, um 

exemplo de avaliação em larga escala, é uma avaliação que visa investigar o desenvolvimento 

das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, 

desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas 

públicas brasileiras. Ela tem o intuito de oferecer aos gestores informações (pedagógicas, 

estatísticas e metodológicas) sobre o nível de alfabetização e letramento dos alunos, ainda no 

início do processo de aprendizagem, permitindo intervenções pedagógicas e correção de 

possíveis insuficiências apresentadas na de leitura e escrita. 

A Provinha Brasil, conforme a Portaria Normativa nº 10, de 24 de abril de 2007, tem 

como objetivos: 

 

                                                             
10 Disponível em: http://www.provinhaprasil.inep.gov.br/ 
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 Avaliar o nível de alfabetização dos educandos nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 

 Oferecer às redes e aos professores e gestores de ensino um 

resultado da qualidade da alfabetização, prevenindo o diagnóstico 

tardio das dificuldades de aprendizagem; e 

 Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das 

desigualdades, em consonância com as metas e políticas 

estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. 

 

Tais objetivos permitiriam inúmeras ações, tais como:  

 

 Estabelecimento de metas pedagógicas para a rede de ensino; 

 Planejamento de cursos de formação continuada para os 

professores; 

 Investimento em medidas que garantam melhor aprendizado; 

 Desenvolvimento de ações imediatas para a correção de possíveis 

distorções verificadas; 

 Melhoria da qualidade e redução da desigualdade de ensino. 

 

A aplicação da Provinha Brasil ocorre em duas etapas: uma no início e outra ao 

término do segundo ano letivo. Segundo informações oferecidas pelo MEC
11

, a aplicação em 

períodos distintos possibilita às instancias educacionais a realização de um diagnóstico mais 

preciso que permitisse conhecer o que foi agregado e o que faltou na aprendizagem das 

crianças, entre os períodos avaliados, em termos de habilidades de leitura. A partir das 

informações obtidas através da Provinha, os gestores e professores teriam condições de 

intervir de forma mais eficaz no que deixou de ser aprendido no processo de alfabetização, o 

que aumentaria a possibilidade dos alunos lerem e escreverem até o final do processo de 

alfabetização, ou seja, até os oito anos de idade, uma das metas do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa
12

. 

Tendo em vista os métodos de alfabetização e a concepção de leitura adotada por 

cada um e, ainda, sabendo que essa habilidade é avaliada em períodos distintos durante o 

                                                             
11 Disponível em: http://www.mec.gov.br/ 
12  O PNAIC é um compromisso assumido pelos governos federal, estadual e municipal que visa assegurar  que 

as crianças estejam alfabetizadas aos oito anos de idade, no final do 3º ano do ensino fundamental. 
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processo de alfabetização, detalharemos na seção seguinte a metodologia empregada para 

verificar qual a competência leitora que os participantes desta pesquisa, através da Provinha 

Brasil, mostraram ter desenvolvido e como esse conhecimento vai ao encontro da proposta 

desenvolvida pelas escolas envolvidas. 



 
 

 

CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O objetivo principal deste estudo é investigar o desenvolvimento da competência 

leitora em alunos do segundo ano do ensino fundamental (em fase de alfabetização) da rede 

pública da cidade de Natal – RN e levantar informações a partir da Provinha Brasil e de dados 

gerados a partir de entrevistas com coordenadores pedagógicos e análise do livro didático 

utilizado nas aulas. Com base neste objetivo, três perguntas de pesquisa foram elaboradas:  

 

1- Qual competência de leitura o método de alfabetização das escolas 

pretende desenvolver nos alunos? 

 

2- Qual é a competência leitora desenvolvida a partir dos critérios de medição 

estabelecidos pela Provinha Brasil? 

 

3- Qual a relação entre o resultado da Provinha Brasil e a competência de 

leitura desenvolvida com o método de alfabetização por meio do livro 

didático? 

 

Buscando responder as nossas perguntas de pesquisa, pretendemos (a) Investigar 

qual a competência de leitura o método de alfabetização das escolas pretende desenvolver nos 

alunos; (b) Verificar qual a competência leitora desenvolvida a partir dos critérios de medição 

estabelecidos pela Provinha Brasil; (c) Investigar a relação entre o resultado da Provinha 

Brasil e a competência de leitura desenvolvida com o método de alfabetização por meio do 

livro didático. 

Neste capítulo, apresentaremos as escolhas metodológicas utilizadas na condução 

desta pesquisa. Destacaremos a natureza da pesquisa, o contexto de pesquisa e os 

participantes, bem como os instrumentos e procedimentos de coleta de dados e de análise de 

dados. 

 

2.1. NATUREZA DA PESQUISA 
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Essa pesquisa é classificada como de caráter misto de acordo com Dörnyei (2007), 

por envolver a coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos. A utilização dessas 

abordagens em um único estudo permite ao pesquisador integrá-las em um ou mais estágios 

no processo da pesquisa (DÖRNYEI, 2007). O intuito, conforme com Strauss e Corbin (1998), 

é continuar valorizando os aspectos quali e quantitativos da pesquisa. Em outras palavras, a parte 

qualitativa direciona a quantitativa, e a quantitativa responde à qualitativa de forma a fechar o 

círculo (LEITE, 2013). 

De acordo com Dörnyei (2007), a pesquisa de métodos mistos vem crescendo 

durante os últimos quinze anos, sendo utilizada por diversos pesquisadores nas ciências 

sociais e humanas e, recebendo nomenclaturas variadas, tais como: triangulação 

metodológica, pesquisa multimetodológica, estudo de modelos misto e pesquisa de métodos 

mistos. Contudo, ainda segundo o referido autor, foi na década de 90 que textos de 

metodologias de pesquisa começaram a incluir capítulos sobre esse tipo de pesquisa, 

combinado e integrado. 

 

2.2. CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA  

 

A seguir, apresentamos a contextualização da pesquisa descrevendo as escolas em 

que conduzimos a investigação e a caracterização dos participantes que compõem a amostra 

do estudo. 

 

2.2.1. As escolas de ensino público 

 

Como mencionado anteriormente na seção introdutória desta pesquisa, este estudo 

integra o projeto Avaliação de Crianças Em Risco de Transtorno de Aprendizagem 

(ACERTA)
13

. O número de escolas escolhidas para este estudo seguiu o parâmetro de seleção 

do projeto ACERTA: seis escolas de ensino fundamental por centro. Porém, uma das escolas 

teve que ser retirada da amostragem neste estudo, uma vez que ela não cumpriu com um dos 

requisitos para que a pesquisa ocorresse. A escola teria que ter aplicado as duas Provinhas 

Brasil, uma no primeiro e a outra no segundo semestre de 2013, na turma do segundo ano do 

                                                             
13 Para mais informações, indico o site do projeto ACERTA: 

http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/inscer/Capa/ACERTA  ACERTA e/ou o capítulo introdutório desta 

dissertação (p.15) 
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ensino fundamental. Dessa forma, contamos com a participação de 5 escolas do ensino 

público da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. 

participaram de uma triagem, seguindo dois critérios: o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica das instituições participantes e as suas localizações. Foram escolhidas 

aquelas que obtiveram um índice mediano
14

 no IDEB no ano de 2011
15

 e que ficavam 

relativamente próximas à UFRN, para facilitar a locomoção dos bolsistas e pesquisadores. 

Sendo assim, para esta pesquisa, foram escolhidas cinco escolas de ensino público, como 

mencionado anteriormente, dando-se prioridade àquelas pertencentes à rede municipal, uma 

vez que o ensino fundamental I e a educação infantil estão sendo prioritariamente de 

responsabilidade dessa instância, conforme exposto no art. 211, §2 da Emenda constitucional 

de 1996 da Casa Civil. Contudo, o corpus de análise também se estendeu às escolas estaduais, 

mesmo sabendo que o ensino fundamental I está sendo cada vez menos ofertado nessas 

instituições. As escolas foram: 

 

QUADRO 5: Informações sobre as escolas participantes do estudo 

 

Escolas Localidade Nº de turmas 

Escola Municipal Prof. Ulisses de 

Góis Nova Descoberta 

1 

Escola Municipal Carlos Belo 

Moreno Neópolis 

1 

Escola Municipal Arnaldo Monteiro Neópolis 2 

Escola Municipal Prof. Antônio 

Severiano Neópolis 

1 

Escola Estadual Prof. Luís Antônio Candelária 1 

 

2.2.2. Os participantes 

 

                                                             
14 O índice mediano no IDEB consiste no valor intermediário tido na avaliação feita pelo Governo Federal, a 

qual estipula uma média de 6,0 para as escolas públicas brasileiras. O valor do IDEB é calculado a partir de dois 

componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados 

aplicados pelo Inep (Prova Brasil e Saeb). A intenção é que o Brasil, como um todo, chegue à média 6,0 até o 

ano de 2021. 
15 Último índice divulgado pelo MEC até o período de seleção das escolas. Dados estes fornecidos pelas 

Secretarias de Educação.  
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Nesta pesquisa, o grupo de participantes é composto por 6 turmas do segundo ano do 

ensino fundamental I. De início, tínhamos um total 100 alunos, porém, como os alunos foram 

representados através de suas Provinhas Brasil, aplicadas em 2013 pelo MEC, alguns deles 

deixaram de fazer uma das duas avaliações. Com isso, nosso corpus de análise de Provinhas 

Brasil caiu para 88 exemplares. Dessa forma, contamos com 88 alunos e 5 representantes das 

5 escolas participantes neste estudo. 

Todos os alunos estavam matriculados no segundo ano do ensino fundamental. As 

representantes das escolas, por sua vez, são todas bolsistas do Projeto ACERTA, cuja 

principal atribuição é facilitar o contato entre a Universidade e as escolas, possibilitando a 

coleta de dados do referido projeto. Elas ocupam cargos diferentes nas instituições em que 

trabalham, como: professoras alfabetizadoras, professoras da sala multifuncional
16

, diretoras e 

coordenadoras pedagógicas. 

 

2.3. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Utilizamos instrumentos e procedimentos de coleta de dados específicos para cada 

abordagem, qualitativa e quantitativa. Para os dados quantitativos, fizemos uso dos escores 

das Provinhas Brasil. Tais resultados também serviram para os dados qualitativos, que, além 

da Provinha, foram gerados a partir de entrevista, em forma de grupo focal, aplicada aos 

representantes das escolas e análise do livro didático. 

 

2.3.1. O grupo focal 

 

A entrevista realizada com as representantes das escolas foi feita em forma de grupo 

focal. A escolha desse instrumento se deu, dentre outros fatores, pela sua facilidade de 

condução e agilidade. Para Dörnyei (2007), essa técnica é versátil, podendo ser utilizada em 

diversas áreas de conhecimento e é comumente utilizada neste tipo de pesquisa. Apesar de 

Morgan (1997) recomendar a utilização de pessoas desconhecidas para compor o grupo, 

algumas das participantes já se conheciam, devido ao campo de atuação delas. Dessa forma, a 

escolha das participantes foi feita conforme o propósito da pesquisa: participantes bolsistas do 

projeto ACERTA. 

                                                             
16

 As salas multifuncionais fazem parte de um programa de MEC que visa apoiar a organização e a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em 

classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. 
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A sessão do grupo focal durou por volta de 60 minutos e a discussão de cada tópico 

durou em média 15 minutos. As representantes das escolas sentaram em círculo e ficaram à 

vontade para falar quando achassem necessário. Como exposto por Gui (2003), a interação em 

ambientes possibilita a coleta de informações sobre uma ampla variedade de comportamento, 

maior interação entre os participantes e discussão mais aberta sobre os tópicos abordados na 

pesquisa. O autor da pesquisa foi flexível, controlando a sequência dos tópicos a serem 

discutidos e o tempo disponível para isso e criando um ambiente de empatia, no qual as 

participantes foram encorajadas e motivadas para expressarem suas ideias e sentimentos. 

Contudo, foram controlados comportamentos de dominação por parte de algumas 

participantes, resguardando o fluxo democrático da palavra para todas elas e evitando tópicos 

que não diziam respeito às questões a serem examinadas posteriormente. 

Foi utilizado um gravador para registrar as falas das participantes e o foco da 

discussão objetivou seguir a realidade, os conhecimentos e as experiências das participantes 

no campo da educação. Dessa forma, foi possível identificar e analisar percepções, atitudes e 

ideias acerca da alfabetização, dos métodos de alfabetização, da leitura e de transtornos de 

aprendizagem. 

Para um melhor entendimento e organização, atribuímos às opiniões das 

participantes numerações fixas. Com isso, foi possível utilizar os excertos das falas transcritas 

de uma mesma participante em momentos diferentes da discussão, mudando apenas a 

numeração dos tópicos discutidos. Por exemplo, para transcrever a resposta da Participante 1 

à pergunta 1, usamos Participante 01.1 e assim por diante. Para ter acesso à transcrição 

completa da fala das participantes, ver Anexo B. 

 

2.3.2. A Provinha Brasil 

 

A parte documental desta pesquisa consistiu em duas etapas: primeira, análise da 

Provinha Brasil e, segunda, análise do livro didático. 

Inicialmente, as escolas foram contatadas através das bolsistas e elas assinaram 

termos de consentimento para participar da pesquisa (ANEXO A). A partir disso, foi possível 

ter acesso às Provinhas Brasil dos alunos que são de domínio e uso escolar. Ao concluir a 

análise das Provinhas Brasil aplicadas no primeiro semestre de 2013, decidimos analisar o 

livro didático a fim de verificar como as atividades de leitura eram propostas.  

A hipótese era que o uso do livro didático no decorrer do ano impactasse no 

desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos, de forma a tornar o processo de ensino e 
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aprendizagem mais concreto e que o resultado da segunda Provinha Brasil, aplicada no final 

do ano, mostrasse um resultado. Acreditamos nisso visto que a primeira prova aplicada tem 

caráter de diagnóstico, possibilitando a intervenção naquelas questões em que os alunos 

mostraram mais dificuldade. 

 

2.3.3. O livro didático 

 

 A análise do livro didático, constituindo um documento nesta pesquisa, seguiu a 

perspectiva de Bell (1993, apud CALADO; FERREIRA, 2005, p. 2). Este autor afirma que a 

análise, na maioria das investigações educacionais, serve para complementar uma informação 

obtida por outros métodos, esperando encontrar nos documentos informações úteis para o 

objeto em estudo. 

Escolhemos apenas 2 dos livros didáticos utilizados nas escolas participantes visto 

que os livros escolhidos para os anos iniciais do ensino, assim como para as demais fases, 

seguem um padrão estabelecido pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O 

PNLD, segundo informações contidas no site do MEC
17

, tem como principal objetivo 

subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros 

didáticos aos alunos da educação básica. 

Os livros utilizados para análise nesta pesquisa são os livros utilizados no segundo 

ano do ensino fundamental I. São eles: Letramento e Alfabetização, elaborado por Mara 

Motta e Ana Paula Dias Torres e a nova edição do Porta Aberta, Letramento e 

alfabetização, elaborado por Angiolina Bragança e Isabella Carpaneda. O primeiro livro é 

composto por 4 unidades, as quais seguem um padrão similar quanto à abordagem do 

conteúdo. O segundo livro, por sua vez, é dividido em mais unidades, um total de 13 

unidades. A forma como as atividades são propostas nos livros são parecidas. O livro 

Letramento e Alfabetização de Mara Motta e Ana Paula Dias Torres, diferentemente do 

segundo livro, apresenta atividades complementares nas últimas páginas para serem utilizadas 

em sala de aula. Os livros serão melhor detalhados no capítulo de resultados e discussão dos 

dados, seção 3.3.  

 

2.4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

                                                             
17 Para mais informações sobre o Programa Nacional do livro didático, sugiro o site do MEC: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&Itemid=668 
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A abordagem de métodos mistos (DÖRNYEI, 2007) nos permite coletar dados 

quantitativos e qualitativos e, durante a análise, triangulá-los, de modo que um dado numérico 

gerado pelos escores da Provinha Brasil, por exemplo, possa ser complementado por um dado 

qualitativo como a proposta de ensino desenvolvida pela escola. Sendo assim, descrevemos 

agora de que forma os dados quantitativos e qualitativos foram analisados no capítulo 3 desta 

dissertação. 

 

2.4.1. Dados Quantitativos 

 

Os dados quantitativos são apresentados a partir dos escores dos alunos na Provinha 

Brasil, o que permite verificar quais os tipos de habilidades de leitura os alunos demonstram 

ter desenvolvido a partir dos critérios da medição da Provinha Brasil e de forma estes 

resultados vão ao encontro à proposta desenvolvida pela escola. 

As 20 questões da prova foram analisadas tendo como base o Guia de correção e 

interpretação dos resultados da provinha, parte constituinte do Kit Provinha Brasil
18

. A 

escolha desse material foi proveniente do fato de ele conter subsídios necessários para a 

correção e compreensão das respostas dos alunos. Dessa forma, a análise das questões 

possibilitou o levantamento de informações acerca do tipo de quais competências de leitura 

são abordadas na Provinha Brasil e como tal conhecimento está dividido. Dividimos, assim, 

as questões em dois grupos para facilitar a análise: questões de decodificação e questões de 

interpretação. 

 

2.4.2. Dados Qualitativos 

 

Os dados qualitativos são apresentados de forma descritiva e interpretativa ao 

levantar hipóteses sobre o período de alfabetização. As interpretações são baseadas nas 

análises feitas a partir da Provinha Brasil, bem como das entrevistas, em forma de grupo 

focal, aplicadas aos coordenadores pedagógicos e análise do livro didático.  

Através da análise e interpretação dos dados, foi possível verificar quais tipos de 

competências de leitura o método de alfabetização aplicado nas escolas pesquisadas pretende 

desenvolver nos aprendizes. Além do mais, se a Provinha Brasil serve como instrumento 

preditor das habilidades de leitura. 

                                                             
18 Kit entregue as escolas contendo: caderno do aluno (leitura e matemática), caderno do professor, guia de 

correção e interpretação dos resultados. 
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Para a apresentação dos dados do grupo focal, utilizamos nuvens de palavras a partir 

da ferramenta online Wordle
19

 e excertos das falas transcritas das representantes das escolas. 

A ferramenta Wordle indica através de tamanhos diferentes quais as palavras mais 

representativas e significativas que apareceram com mais frequência em um texto 

(OLIVEIRA, 2014). Neste estudo, o texto é composto pelas respostas dos participantes do 

grupo focal e as palavras mais frequentes serão representadas em maior proeminência nas 

nuvens de palavras. Vale salientar que as cores das palavras são meramente ilustrativas e não 

significativas, contribuindo apenas para a estética da nuvem de palavra.   

Para ilustrar o que foi dito, utilizaremos como exemplo as palavras que foram mais 

frequentes neste capítulo metodológico. Utilizamos a ferramenta online Easycalculation
20

 

para conhecer as palavras que mais se repetiram e elaboramos a FIGURA 8:  

 

 

 

FIGURA 8: Exemplo de Wordle que utilizaremos na análise qualitativa 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como podemos observar, as palavras escolas, ensino, competência leitora, livro 

didático Provinha Brasil e entrevistas foram as mais significativas e citadas neste capítulo. 

Elas atribuem sentido para este capítulo que trata especificamente de questões metodológicas 

(instrumentos, participantes, objeto de pesquisa, coleta de dados etc.). 

                                                             
19 Disponível para criação de nuvens de palavras no link: http://www.wordle.net/create 
20  Ferramenta online disponível para a contabilização total de palavras em um documento, quanto às palavras 

repetidas. Disponível no link: http://easycalculation.com/word-count.php. 
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O esquema apresentado no DIAGRAMA 1 foi elaborado com o intuito de concluir 

este capítulo e facilitar o entendimento do design metodológico empregado nesta pesquisa. 

Como pode-se ver, os escores da Provinhas Brasil, além de serem analisados 

quantitativamente, são utilizados em uma triangulação com os outros resultados qualitativos, 

permitindo verificar o tipo de competência leitora os alunos desenvolveram em comparação 

com a proposta das escolas e do livro didático adotado.  

 

DIAGRAMA 1: Resumo do design metodológico 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Após descrevermos a metodologia utilizada nesta pesquisa, damos continuidade com 

o capítulo de resultados e discussão dos dados, respondendo as nossas perguntas de pesquisa.  

  



 
 

CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados e as respectivas discussões a partir da 

análise dos dados coletados. Dissertamos inicialmente a respeito da nossa primeira questão de 

pesquisa ―Que tipo de competência leitora o método de alfabetização aplicado nas escolas 

pesquisadas pretende desenvolver nos aprendizes?‖, apresentando as nuvens de palavras 

geradas a partir da entrevista aplicada às representantes das escolas participantes. 

Para discutir a nossa segunda e terceira questões de pesquisa ―Que tipo de 

competência leitora os alunos do segundo ano do Fundamental I das escolas pesquisadas 

demonstram ter desenvolvido a partir dos critérios de medição da Provinha Brasil?‖ e ―A 

Provinha Brasil serve como instrumento preditor da competência leitora desenvolvida pelo 

livro didático
21

 adotado nas escolas do segundo ano do ensino Fundamental I pesquisadas?‖, 

respectivamente, nos valemos dos dados quantitativos proveniente dos escores da Provinha 

Brasil (PB) e dos qualitativos da análise do livro didático. 

 

3.1 A COMPETÊNCIA LEITORA DESENVOLVIDA NAS ESCOLAS PESQUISADAS 

ATRAVÉS DO MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Como dissemos anteriormente, a forma de ensino/aprendizagem da leitura pode 

influenciar os mecanismos cerebrais envolvidos na compreensão do significado (AMARO 

JR.; CASELLA; COSTA, 2011). Nessa perspectiva, podemos inferir que diferentes formas de 

ensino envolvem processos que podem afetar um ou outro mecanismo o que, 

consequentemente, afetará o desempenho do aluno não só na disciplina de Português, mas nas 

demais disciplinas, visto que o domínio da leitura se trata de um conhecimento indispensável 

a todas as áreas. 

A fim de conhecermos quais competências de leitura o método de alfabetização das 

escolas pretende desenvolver nos alunos do segundo ano do ensino fundamental, aplicamos 

uma entrevista em forma de grupo focal às representantes das escolas, a qual abordou quatro 

temas: alfabetização, métodos de alfabetização, leitura e transtornos de aprendizagem. Esses 

dados qualitativos foram reunidos e as palavras mais recorrentes citadas pelas participantes 

                                                             
21

 Optamos por utilizar o termo livro didático ao invés de material didático por esta segunda nomenclatura 

envolver um conjunto de instrumentos utilizados em sala de aula, elaborados com finalidade didática. 
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geraram, para cada tema listado, um Wordle, uma nuvem de palavras que serve como 

panorama das percepções das participantes das escolas sobre os métodos adotados para 

alfabetizar os seus alunos. 

 

3.1.1. As percepções das participantes quanto à prática da alfabetização 

 

A nuvem de palavras representada na FIGURA 9 resume as principais palavras 

utilizadas nas respostas ao primeiro tópico do grupo focal – alfabetização –, as palavras 

maiores representam as que apareceram com mais frequência nos enunciados das 

participantes: 

 

 

FIGURA 9: Wordle com as percepções das representantes sobre a alfabetização 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Observamos neste panorama que as percepções das participantes giram em torno de 

aspectos do ensino presentes no processo de alfabetização. Elas ainda introduzem palavras 

que podem servir como pistas para entendermos a competência leitora desenvolvida pelas 

escolas, como comentamos adiante ainda nesta seção.  

As percepções das participantes sobre a fase da Alfabetização são evidenciadas na 

figura por palavras com o maior tamanho de fonte, como: ―alfabetização‖, ―processo‖, 

―criança‖ e ―sistema de escrita‖. A maioria das participantes reportou que a alfabetização 

trata-se da aquisição de um sistema de escrita e, segundo elas, é responsabilidade da escola 
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criar as condições favoráveis ao processo de aprendizagem das crianças, conforme podemos 

visualizar nos enunciados das seguintes participantes (para acessar as respostas de todos os 

participantes, ver ANEXO B): 

 

Participante 04.1: [...] a alfabetização só se concretiza a partir da 

junção entre letramento e alfabetização. Por que a criança que 

apenas decodifica, ela não é considerada uma criança alfabetizada. 

 

Participante 01.1: A alfabetização eu entendo como um processo de 

aprendizagem no qual o aluno vai aprender as competências 

necessárias para sair lendo, escrevendo, com um bom 

desenvolvimento na matemática, com alguns conhecimentos básicos. 

 

Participante 02.1: É um processo que se estende para a escola, 

digamos assim. [...] a escola, ela traz a consciência maior da criança 

no processo de aprendizagem. A criança vai adquirindo essa 

consciência a partir do ambiente escolar que está preparado para ela 

e que pode ser vivenciado desde a educação infantil. 
 

As percepções das participantes, como podemos ver nos excertos de suas falas, nos 

remete à ideia de Rigatti-Scherer (2008), de Soares (2003) e de Amaro Jr, Casella e Costa 

(2011) acerca da alfabetização. Para Rigatti-Scherer (2008) e Soares (2003), a alfabetização é 

a aquisição do sistema de escrita alfabética e ortográfica, sendo nessa fase que o aluno 

conhecerá as diferenças existentes entre o sistema oral e o escrito, além do princípio 

alfabético de sua língua materna. Amaro Jr, Casella e Costa (2011) ressaltam que o ambiente 

e o estímulo ambiental são responsáveis pelo desenvolvimento das estruturas cerebrais. Esses 

estímulos nos permitem desenvolver diversas habilidades e adquirir conhecimento.  

A escola, responsável pelo ensino do sistema de escrita, como foi exposto 

anteriormente pela Participante 05.1, seria o ambiente propenso ao desenvolvimento do 

cérebro, dando estímulos para que isso ocorra. Dessa forma, podemos concluir que a 

alfabetização corresponde a um processo de aquisição do código alfabético e ortográfico 

através do desenvolvimento das habilidades de leitura na escola. 

Além disso, podemos ainda constatar na Figura 1 o uso das palavras ―decodificação‖ 

e ―letramento‖. Algumas participantes citaram essas palavras por acreditarem que ambas 

fazem parte do processo de aprendizagem na alfabetização: 

 

Participante 02.1: Não é simplesmente a criança identificar a letra, é 

ampliar ainda mais o seu conhecimento. 
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Participante 03.1: Então, não é só decodificar, não é? É o 

significado da palavra também. 

 

Participante 04.1: O processo que a gente se propõe é ensinar tudo 

ao mesmo tempo. E talvez tenha sido um avanço para algumas 

crianças por que algumas crianças são capazes de conseguir as duas 

coisas ao mesmo tempo. 

 

Participante 05.1: A alfabetização pura é a decodificação de todo 

esse sistema de escrita que nós temos e em nessa perspectiva letrada, 

digamos assim, ela decodifica com um significado, com um sentido 

para ela. Por quê? Por que todo esse sistema de escrita é necessário 

para nós interagirmos e nos comunicarmos. 

 

As percepções destacadas estão em consonância com diversos estudos na literatura 

no que concerne a utilização do método fônico e do letramento na alfabetização. Gabriel e 

Machado (2008), por exemplo, afirmam que a geração de conhecimento se dá através da 

interação de estímulos do meio ambiente com o aluno, priorizando atividades comunicativas 

através do uso da linguagem. Atribuindo igual importância, os mesmos autores ressaltam que 

a decodificação busca desenvolver a consciência fonológica no aluno e está voltado para a 

capacidade dele em refletir sobre as unidades sonoras constitutivas das palavras, o grafema e 

o fonema.  

O fato de que a palavra ―letramento‖ aparece em maior evidência do que a palavra 

―decodificação‖ pode indicar um posicionamento teórico quanto ao método adotado pela 

escola para ensinar o aluno a ler e escrever, uma vez que a maioria das participantes se 

mostraram mais sensíveis ao papel do letramento na alfabetização. Em relação a isso, 

Naschold (2014) ressalta que no Brasil há ainda uma intensa polarização na eleição de 

métodos para determinação do fracasso ou sucesso no processo de alfabetização e que isso é 

uma prática cotidiana dos professores, nas orientações das políticas públicas e nos processos 

de formação realizados em nosso País. A alfabetização, por sua vez, segundo a pesquisadora,  

envolve uma gama complexa de fatores, e abordá-la sob a ótica de uma única metodologia 

tem trazido grandes prejuízos ao alcance da leitura pelas crianças brasileiras.  

Dessa forma, a nossa realidade educacional se resume em supor que existam métodos 

milagrosos ou que os métodos, por si sós, garantam a aquisição da leitura e da escrita. Tal 

constatação pode ser comprovada nos PCNS que, nas atividades de leitura, como já exposto, o 

aluno precisaria analisar todos os indicadores disponíveis para descobrir o significado do 

escrito e poder realizá-las 
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— pelo ajuste da ―leitura‖ do texto, que conhece de cor, aos segmentos 

escritos; e 

 
— pela combinação de estratégias de antecipação (a partir de informações 

obtidas no contexto, por meio de pistas) com índices providos pelo próprio 

texto, em especial os relacionados à correspondência fonográfica. (PCN DE 

PORTUGUÊS, 1997. p.53) 

 

Essa visão das participantes presume que a língua seja fundamental para a 

participação social efetiva do indivíduo no meio em que ele está inserido, embora não 

descartem o papel da decodificação neste processo. É por essa razão que ao ensiná-la, a escola 

deve garantir que os alunos tenham total acesso aos saberes linguísticos necessários para o 

exercício da cidadania. Andrade e Araújo (2013), ao abordarem a leitura como prática 

didática, ressaltam que desde a publicação dos PCNs, postula-se que o trabalho com a leitura 

seja uma busca de formação do leitor competente. Dessa forma, esse leitor é caracterizado nos 

parâmetros como um individuo que 

 

compreende o que lê; que possa aprender a ler também o que não está 
escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o 

texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser 

atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da 

localização de elementos discursivos. (BRASIL. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 1997, p. 54) 

 

Os PCNs preconizam que ser competente, em termos de leitura, é saber selecionar 

elementos em um determinado texto que atenderá às necessidades do leitor, para que ao 

interagir com o texto, o leitor os utilize para obter a compreensão. Essa visão é também 

adotada por Freire (1998), segundo o qual, é importante que os alunos sejam sujeitos de seu 

próprio aprendizado, uma vez que a leitura se antecipará e se alongará na inteligência de 

mundo deles.  

Dessa forma, podemos concluir que o ensino da leitura deixa de ser unicamente o 

desenvolvimento de habilidades leitoras e de produção/domínio da língua escrita padrão. A 

aprendizagem da leitura passa a ser, também, o domínio da competência textual extra sala de 

aula, na solução dos problemas da vida como no acesso aos bens culturais e à participação 

plena no mundo letrado. (FERREIRA, 2001). 

O segundo tópico abordado no grupo focal foi ―métodos de alfabetização‖. A seguir, 

veremos como as respostas das participantes sobre o tema proposto dialogam com o que já foi 

exposto no tópico alfabetização. 
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3.1.2. As percepções das participantes sobre os métodos de alfabetização 

 

Sabemos que atualmente dois tipos de métodos estão sendo utilizados nas salas de 

aula de alfabetização. Como mencionado na seção 1.3.2.1 da Fundamentação Teórica, esses 

métodos abordam aspectos diferentes na forma de ensino e aprendizagem da leitura. 

Dividindo-os em duas categorias, temos: os métodos predominantes analíticos (método 

global) e os métodos predominantes sintéticos (método fônico). Levando-se essa 

categorização em consideração, as respostas das participantes sobre ―métodos de 

alfabetização‖ possibilitaram a geração da seguinte nuvem de palavra: 

 

 

 FIGURA 10: Wordle com as percepções das representantes sobre os métodos de alfabetização 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Podemos observar neste panorama que as opiniões das professoras giram em torno 

de aspectos dos métodos de alfabetização. Elas utilizaram palavras que caracterizam um 

determinado tipo de abordagem para o ensino da leitura que indicam o posicionamento teórico 

delas acerca do tema proposto. Conforme comentado anteriormente, na nuvem de palavras 

das percepções sobre a alfabetização, as participantes introduziram palavras que poderiam 

servir como pistas para entendermos a competência leitora desenvolvida pelas escolas. 

As percepções das participantes em relação aos métodos de alfabetização são, neste 

tópico, são majoritariamente referentes ao método global, por palavras como: ―contexto‖, 
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―construtivismo‖, ―realidade do aluno‖, ―Emília Ferreiro‖, ―Paulo freire‖ e ―Psicogênese‖. 

Assim como nos estudos de Ferreiro e Teberoski (1985) e Gabriel e Machado (2008), as 

participantes concordam que a aprendizagem da leitura é um processo de interação do aluno 

com o meio ambiente na qual prioriza atividades comunicativas através do uso da linguagem 

em um contexto social. 

Contudo, de acordo com a fala das participantes, percebe-se uma confusão entre os 

métodos de alfabetização. Algumas reconhecem o choque entre os métodos fazendo com que 

haja uma perda de especificidade na alfabetização. Para elas, essa confusão existente entre os 

métodos de alfabetização corrobora para que seja feita uma adaptação do método de acordo 

com as necessidades dos alunos: 

 

Participante 05.2: A gente ainda não se firmou, não se consolidou em 

um processo genuinamente de alfabetização e de letramento. Ainda 

está muito difuso [...] muitos profissionais se restringem aquela 

preocupação de que a criança reconheça aqueles caracteres, é que ali 

ela possa fazer a correspondência sonora, com o grafema lá, sem ter 

essa preocupação maior que é perceber que ela só vai ter essa 

facilidade de entender quando ela perceber que isso é importante 

para ela se comunicar com o mundo. 

 

Participante 02. 2: Os métodos são bem ecléticos [...] Nós passamos, 

digamos assim, por uma queda no auge do construtivismo, onde se 

alfabetizava a partir do contexto e do conhecimento da criança mas 

foi uma salada só, na época dos anos  90 [...]Com as hipóteses da 

Emília Ferreiro, viu-se como as crianças aprendiam melhor a 

escrever, em especial a escrita das crianças. E aí houve uma nova 

concepção em cima dos métodos. Então, aprende a partir do texto. Aí 

passou a não trabalhar com os outros métodos. [...] Mas houve 

muitos desencontros nessa história, pois houve interpretações 

diversas entre os aplicadores. Cada escola fazia do seu jeito.  

 

Participante 01.2: há uma mistura de métodos e você acaba se 

perdendo neles, sem saber como utilizar determinada atividade em 

sala de aula. É um processo difícil e não adianta seguir determinado 

método, etapa por etapa, se ele não ajudar a criança a evoluir. 

 

Esta confusão sobre os métodos de alfabetização, ilustrada na fala das participantes, 

está relacionada ao que é proposto por Soares (2003) quando esta trata de métodos de 

alfabetização e, consequentemente, da alfabetização em si. Segundo a autora, a alfabetização, 

como processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética, foi 

obscurecida pelo letramento, uma vez que este acabou por frequentemente prevalecer sobre a 

alfabetização (decodificação), que, como consequência, perde sua especificidade. A autora 
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utiliza o neologismo ―desinvenção‖ para nomear a perda de especificidade do processo de 

alfabetização que, segundo ela, vem ocorrendo na escola brasileira ao longo das duas últimas 

décadas. 

Além disso, percebemos no discurso das participantes a presença de palavras como 

―programa‖, ―PNAIC‖, ―GImpa‖ e ―PROFA‖, programas de apoio à alfabetização e de 

formação de professores desenvolvidos pelo Governo Federal. Apesar de os programas 

voltados à alfabetização seguirem as diretrizes do PCNs, para elas, eles têm servido como 

debates sobre a prática docente: 

 

Participante 02. 2:  Hoje o governo federal traz um novo sistema. Ele 

traz o PNAIC para mostrar que se pode aprender a partir das 

palavras. Inclusive, no PNAIC já discutimos um novo jeito de se 

alfabetizar [...] esses três anos de Pnaic está servindo para que se 

volte um pouco, digamos assim, ao método mais antigo. E aí já se 

questiona, se pensa de novo em consciência fonológica, e muitas 

discussões estão acontecendo agora sobre a alfabetização. 

 

 

Quanto aos programas de formação docente, como o GImpa e o PROFA, segundo as 

participantes, dependendo do programa, o construto teórico visto nele muda: 

 

Partipante 05.2: [...] há controvérsias entre os teóricos que 

fundamentam o PROFA e o GImpa. Então, há controvérsias no que se 

refere a como a criança constrói, a construção que a criança faz para 

pode se apropriar do sistema de escrita. Por exemplo, O GImpa não 

extratifica tanto os níveis que a criança perpassa quanto o PROFA, 

que faz. Então, esse programa não faz isso. 

 

Dessa forma, podemos constatar que as diferentes posições acerca dos métodos de 

alfabetização na fala das participantes podem indicar que as escolas adotam uma posição 

flexível e sem especificidade em relação ao método adotado na instituição sem seguir 

fielmente o que é proposto pelos PCNs. O que percebe-se, de fato, é que há uma adaptação de 

métodos a fim de atingir determinado resultado, neste caso, a alfabetização dos alunos. 

Pensando nessa questão, elaboramos mais um tópico – leitura – no intuito de verificar como a 

escola, através de suas representantes, se posiciona sobre este tema. Assim, podemos verificar 

qual a competência de leitura a escola pretende desenvolver nos alunos. 

 

3.1.3. As percepções das participantes quanto ao ensino da leitura 
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 A nuvem de palavras representada na FIGURA 11 representa as percepções das 

participantes acerca da concepção de leitura. 

 

 

 

FIGURA 11: Wordle com as percepções das representantes sobre a concepção de leitura 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A maioria das participantes reportou que ler consiste em uma atividade que 

ultrapassa a decodificação. Para elas, ler é uma atividade de interpretação, compreensão e 

atribuição de sentidos. A presença de palavras em seus discursos, como: ―compreender‖, 

―mundo‖, ―interpretar‖, ―reproduzir‖, ―fazer relações‖, ―abstrair sentido‖, ―fazer conexões‖, 

embora algumas apareçam em menos evidência do que outras, nos remete ao princípio de que 

aprender a ler é construir sentido usando experiências e conhecimentos prévios. Nessa 

concepção, o sistema grafofônico, ou seja, as relações fonema–grafema, não é abordado 

explicitamente no discurso das participantes, uma vez que a aprendizagem da leitura 

decorreria, segundo elas, de forma natural através da interação com a língua escrita: 

 

Participante 02.3: Participante Ler é quando conseguimos 

reproduzir aquilo que lemos. Aí sabemos que entendemos. 

 

Participante 04.3: Ler é você conseguir aplicar o que leu nos livros. 

Quando você começar a utilizar leituras de outras disciplinas em sua 

vida, você passará a ter uma leitura plena de mundo. 
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Participante 03.3: Ler é compreender o mundo.  

 

Algumas participantes também admitem que a decodificação esteja presente no 

processo de alfabetização. Para elas, a decodificação é uma fase do aprendizado da leitura na 

qual elementos do contexto social são inseridos. Dessa forma, as percepções delas estão de 

acordo com o que é citado por Oliveria (2010). O autor menciona que o processo de 

aprendizagem da leitura é independente do processo de compreensão. Então, temos a presença 

dos dois tipos de competência quando lemos. 

 

Participante 05.3: Existe uma diferença entre ler e interpretar. 

Quando eu faço uma leitura, eu só decodifico [...] eu estou ali, na 

verdade, fazendo uma correspondência do grafema e do fonema. 

Quando eu interpreto, eu estou ampliando ainda mais essa 

competência leitora. Não estou somente lendo por ler. Eu estou lendo 

e tendo um entendimento sobre aquilo que estou lendo [...] quando a 

gente vai trabalhar com as nossas crianças, nós temos que trabalhar 

na perspectiva que ela interprete. Ela não apenas decodifique, leia, 

nos diga tão lindamente aquela palavra. Mas que ela compreenda 

aquela palavra. 

 

Participante 03.3: Ler é interpretar. Eu tenho que atribuir sentido, 

fazer conexões, fazer relações com outras coisas já vivenciadas. Ler 

não é somente decodificar. 

 

Podemos, assim, observar pelos excertos das participantes que as opiniões de 

algumas delas convergem com a concepção de leitura adotada nesta pesquisa. Assim como 

proposto por Dehaene (2010), Gabriel e Machado (2008), Oliveira (2011), Oliveira e Silva 

(2006), acreditamos que a decodificação e o desenvolvimento do princípio alfabético são 

importantes nessa fase de aquisição da leitura. Uma razão para isto é a capacidade de refletir 

sobre as unidades sonoras constitutivas das palavras, considerada uma forma de leitura e é 

essencial. Outra razão é o fato de o aprendizado da leitura não ser uma habilidade natural do 

cérebro, como a linguagem falada, e ser necessário o aprendizado formal e explícito do 

alfabeto, uma vez que ele não ocorre de forma espontânea. Conforme Amaro Jr., Casella e 

Costa (2011), a instrução através do ensino da consciência fonológica implica em um maior 

rendimento futuro quando, por exemplo, o indivíduo estiver diante de palavras desconhecidas, 

que seriam mais facilmente identificadas através da decodificação fonológica. 

 

3.1.4. A percepção das participantes quanto a transtornos de aprendizagem 
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O tópico ―transtornos de aprendizagem‖ foi sugerido com o intuito de verificar o 

posicionamento das participantes sobre esse tema, contribuindo também para o projeto 

ACERTA, uma vez que as opiniões expressadas servem de parâmetro para verificarmos como 

as escolas públicas participantes do projeto estão preparadas em termos de estrutura e de 

conhecimento sobre o tema, podendo intervir quando necessário. As opiniões das professoras 

possibilitaram a geração da seguinte nuvem de palavras: 

 

 

FIGURA 12: Wordle com as percepções das representantes sobre transtorno de aprendizagem 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Neste tópico, vimos que as opiniões das participantes não foram precisas sobre o 

assunto. Isso pode ser constatado pelo fato de as palavras usadas serem genéricas, como, por 

exemplo, ―diversas causas‖, ―vários anos‖, ―nasci assim‖, etc. Para a participante 05.4, os 

transtornos de aprendizagem são uma dificuldade em aprender, que impede o processo 

natural, podendo ser de várias ordens, como genética, por exemplo: 

 

Participante 05.4: eu posso ter um transtorno de ordem genética, eu 

nasci assim. Posso ter um transtorno de caráter emocional e eu posso 

ter um transtorno que foi gerado em meu contexto social [...] Pois o 

transtorno é algo que nos impede avançar em determinado momento 

do meu processo que está me dificultando ou bloqueando avançar, 

superar ou desenvolver todo o meu potencial. Então, eu enxergo o 

transtorno como algo que impede o indivíduo de avançar, de superar. 
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As participantes ainda mencionam a diferença existente entre transtornos de 

aprendizagem e dificuldade de aprendizagem: 

 

Participante 05.4: Há uma diferença entre transtornos e dificuldades 

de aprendizagem. Por que a dificuldade é uma. Quais as 

metodologias que eu proporcionei para esse aluno não aprender? 

 

Este achado vai ao encontro do que é proposto por Ellis (2005) sobre a distinção 

entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. O autor caracteriza o grupo 

de indivíduos com dificuldade de aprendizagem sendo o mais recorrente no dia a dia. Ele é 

constituído por aqueles que revelam acesso limitado ao currículo escolar, devido a problemas 

eventuais de determinadas áreas da aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem 

caracteriza-se por um funcionamento abaixo do esperado, podendo interferir no rendimento 

acadêmico, bem como no cotidiano do indivíduo. Já os estudantes com transtornos de 

aprendizagem possuem problemas mais persistentes e necessitam de um suporte curricular 

mais intenso. A ideia de transtorno tem a conotação de um problema de ordem neurológica. 

Em se tratando especificamente de um transtorno de aprendizagem, as participantes atentaram 

para a importância do diagnóstico para que a intervenção apropriada seja feita: 

 

Participante 05.4: No primeiro momento, temos que ver a ordem 

desses transtornos de aprendizagem [...] Temos que fazer 

primeiramente essa análise. 

 

Participante 01.4: Essa dificuldade pode ser uma consequência de 

um transtorno. 

  

Apesar da presença da palavra dislexia na FIGURA 12, as participantes não 

apresentaram um conceito consistente sobre o transtorno. Elas apresentaram a dislexia como 

um transtorno funcional e citaram a existência da possibilidade de intervenção: 

 

Participante 01.4: Existem transtornos funcionais, como a dislexia. 

[...] Temos alunos com dislexia que ele passa vários anos sem 

conseguir avançar muito. Existem maneiras para se trabalhar com 

esses alunos. 

 

A dislexia, para Dehaene (2009), é uma dificuldade em aprender a ler. Trata-se de 

um déficit cuja origem é neurológica que não pode ser atribuído a problemas de retardo 
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mental, déficits sensoriais ou de classe econômica, podendo ser de duas ordens: dislexia 

adquirida (acquired dyslexia) e dislexia do desenvolvimento (developmental dyslexia). 

O termo dislexia adquirida é utilizado para designar o distúrbio de leitura 

encontrado em leitores anteriormente capazes, causado por danos cerebrais, como em 

acidentes cérebro-vascular (GUIMARÃES, 2004). De acordo com Ellis (1995), se os módulos 

cognitivos, como os utilizados na conversão da palavra escrita para o som, forem afetados, 

têm-se diferentes padrões de disfunção na leitura. Na dislexia de desenvolvimento, por sua 

vez, há evidências de que há a presença de fatores biológicos e hereditários determinando a 

condição (GRIGORENKO, 2007). Em outras palavras, o indivíduo já nasce disléxico. Vale 

salientar que, conforme Shaiwyts (2008), o funcionamento intelectual da criança é normal, 

apresentando o déficit apenas no âmbito da leitura. 

Tendo posto isso, acreditamos que a imprecisão na conceituação da dislexia pode 

indicar uma falta de conhecimento ou conhecimento superficial acerca do tema. Além do 

mais, essa mesma imprecisão também é expressa no excerto ―Existem maneiras para se 

trabalhar com esses alunos‖ da participante 05.4. Dehaene (2009) lembra que nas últimas 

décadas, pesquisas têm desenvolvido estratégias eficientes para intervir na dislexia, bem 

como, a importância da identificação precoce e intervenção para crianças com dislexia tem 

sido ressaltada. 

Devido aos problemas na alfabetização, educadores e pesquisadores têm 

desenvolvido programas eficazes para a identificação precoce e tratamento de deficiência de 

leitura (CATTS; HOGAN, 2003). Lishman (2006) em seu estudo afirma que os professores 

costumam enfrentar problemas na definição e no diagnóstico precoce de alunos com 

dificuldades de leitura. Segundo o autor, as teorias sobre a causalidade dessas dificuldades 

apresentam diferentes abordagens para identificação, o que, consequentemente, dificultará na 

remediação do quadro.  

Estudos sobre a dislexia de desenvolvimento, por exemplo, apontam vários 

domínios em que esse transtorno pode ocorrer - o cognitivo o comportamental e o biológico 

(LISHMAN, 2006). Estes domínios geralmente costumam ocorrer em conjunto, sendo que a 

abordagem biológica da dislexia do desenvolvimento, tem sido cada vez mais foco de estudos 

nos últimos anos. Cavendish (2012) salienta que o diagnóstico desses transtornos de 

aprendizagem deve ser feito de algumas formas, incluindo médico, família e relatórios 

educacionais, que conter os resultados de testes do aluno e observações. 

Como podemos perceber, a identificação do transtorno é de suma importância, uma vez 

que, havendo o diagnóstico, o impacto da intervenção tem mais chance de ser positiva, conforme 
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exposto por Dehaene (2009). Ao longo dos estudos, duas grandes mudanças cerebrais são 

vistas através da intervenção: normalização e compensação. A atividade cerebral que é 

reduzida na região temporal esquerda é característica do cérebro disléxico. A intervenção 

permite a recuperação parcial desta ativação reduzida. A reativação também ocorre na região 

occipto-temporal ventral, onde está localizada a SVFP, e na região inferior frontal esquerda, 

responsável pela articulação.  

  

 3.2 A COMPETÊNCIA LEITORA DESENVOLVIDA A PARTIR DOS CRITÉRIOS DE 

MEDIÇÃO ESTABELECIDOS PELA PROVINHA BRASIL 

 

Para responder a nossa segunda pergunta de pesquisa – Qual é a competência leitora 

desenvolvida a partir dos critérios de medição estabelecidos pela Provinha Brasil? – 

direcionamos nosso olhar para os escores das Provinhas Brasil aplicadas no ano de 2013 para 

os alunos do segundo ano. 

Como já mencionamos na seção 1.3 da Fundamentação Teórica, a avaliação no 

âmbito escolar é realizada no intuito de usar o resultado como diagnóstico que contribui para 

a formação do aluno (ANDRADE; ARAÚJO, 2013). Entretanto, a PB como um exemplo de 

avaliação de larga escala, já que é aplicada nacionalmente, é uma avaliação diagnóstica que 

visa investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em 

Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do 

ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. O objetivo é oferecer aos gestores 

informações (pedagógicas, estatísticas e metodológicas) sobre o nível de alfabetização e 

letramento dos alunos, ainda no início do processo de aprendizagem, permitindo intervenções 

pedagógicas e correção de possíveis insuficiências apresentadas na leitura e na escrita. 

Neste trabalho, propomos a utilização dos resultados obtidos através da PB 

relacionando-os com teorias da aprendizagem da leitura e verificando, assim, a competência 

de leitura que os alunos mostram ter desenvolvido através dos critérios de medição da PB. No 

QUADRO 5, podemos ver os tipos de questões presentes na PB e as características dessas 

questões. Agrupamos as questões em dois grupos, como descrito no capítulo metodológico, 

no item 2.4.1.  A adaptação que propomos em seguida demonstra a ocorrência das questões 

nas PB que foram aplicadas. 

 

QUADRO 6: Divisão e características das questões na Provinha Brasil 
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Grupos Características 

 

 

 

Decodificação 

 

 Avaliar a competência do aluno em reconhecer e identificar o 

valor sonoro da sílaba inicial com base em uma imagem, 

diferenciar letras de outros sinais gráficos como numerais, 

desenhos etc., como também, a competência de relacionar 

grafema e fonema que apresenta correspondência sonora 

única. 

 

 Avaliar a competência do aluno em identificar o número de 

sílabas de uma palavra que representa um objeto e reconhecer 

o valor sonoro de uma sílaba em uma sequência de palavras 

apresentadas apenas por imagens. 

 

 Avaliar a competência de ler palavras associando imagem e 

fonemas à sua representação gráfica e identificar uma palavra 

lida em uma sequência de palavras iniciadas com as mesmas 

sílabas, porém escritas com diferentes tipos de letras. 

 

 

 

 

 

Interpretação 

 

 Avaliar a competência de ler frases e de localizar informação 

explícita em um texto, identificando a informação verbal. 

 

 avaliar a competência do aluno em identificar, a partir de sua 

visualização, a finalidade do texto-base, bem como, localizar 

alguma informação explícita, reconhecer o assunto o qual o 

texto aborda e estabelecer a relação entre as partes do texto 

com apoio nas características do gênero e de seu uso social. 

 

 

Adaptado de: Inep – Ministério da Educação 

 

Como podemos ver, os tipos de questões se dividem em questões de decodificação e 

de interpretação. As questões de decodificação vão ao encontro do que é exposto por Gabriel 

e Machado (2008) sobre o método fonológico. Para os autores, este método busca desenvolver 

a consciência fonológica na criança e está voltado para a capacidade da mesma refletir sobre 

as unidades sonoras constitutivas das palavras, a correspondência entre grafema e fonema. Já 

as questões de interpretação, vão ao encontro do que é proposto pela teoria do Letramento, 

que propõe uma alfabetização contextualizada através da transposição das práticas sociais de 

leitura para a sala de aula. Segundo, Gabriel e Machado (2008) o conhecimento se dá através 

da interação de estímulos do meio ambiente com o aluno, priorizando atividades 

comunicativas através do uso da linguagem. 
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A porcentagem de ocorrência de questões de decodificação e de interpretação pode 

ser vista a partir dos gráficos a seguir. Primeiramente, apresentamos a Provinha Brasil 

aplicada no primeiro semestre de 2013. 

 

 

 

GRÁFICO 1: Ocorrência de questões na Provinha Brasil – 2013.1 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A seguir, trazemos o gráfico gerado a partir da Provinha Brasil aplicada no segundo 

semestre de 2013: 
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GRÁFICO 2: Ocorrência de questões na Provinha Brasil – 2013.2 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Podemos perceber que os dois gráficos apresentam porcentagens similares no que se 

refere à ocorrência de questões. Apesar de os PCNs preconizarem o ensino de acordo com o 

Letramento, como vimos anteriormente neste capítulo, na seção 3.1.1, notamos que a presença 

de questões de interpretação não sobrepõe as questões de decodificação, pelo contrário, as 

questões de decodificação apresentam uma porcentagem de 60% comparada a 40% de 

questões de interpretação na PB aplicada em 2013.1. Ademais, o número de questões de 

decodificação e interpretação foi igualado na PB aplicada em 2013.2. Isso indica que, apesar 

de o ensino da leitura enfatizar os preceitos do Letramento, no que diz respeito à avaliação da 

leitura, há também espaço para a decodificação.  

Caso haja a predominância de um método de alfabetização nas escolas pesquisadas, é 

de se esperar que as crianças apresentem um melhor resultado naquelas questões referentes ao 

método com o qual elas estão sendo alfabetizadas. Para testarmos esta hipótese, analisamos 

quantitativamente 40 questões, que somadas, formam as suas duas versões da PB aplicadas. A 

análise da PB aplicada no primeiro semestre de 2013 possibilitou a geração do seguinte 

gráfico: 
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GRÁFICO 3: Resultado da Provinha Brasil – 2013.1 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Como pudemos observar no GRÁFICO 1, a ocorrência de questões que enfocam a 

decodificação se mostra a maioria na PB 2013.1. No GRÁFICO 3, percebemos que as 

questões de mais acertos são as questões de decodificação, sendo as de interpretação, as que 

contêm mais erros. Dessa forma, os dados neste gráfico nos informam que os alunos se 

mostraram mais competentes em relação à decodificação. Podemos dizer que esse dado vai ao 

encontro do que é proposto pelo método de ensino fônico, por este atribuir grande importância 

à decodificação. Como vimos anteriormente, o método fônico ensina, de maneira explícita, as 

relações entre as menores unidades abstratas significativas e diferenciais na fala (fonemas) e 

certos componentes da escrita (grafemas, ou seja, letras e grupos de letras). Conforme exposto 

por Gabriel e Machado (2008), este método busca desenvolver a consciência fonológica na 

criança e está voltado para a capacidade da mesma em refletir sobre as unidades sonoras 

constitutivas das palavras, a correspondência entre grafema e fonema. 

Apesar de não conhecermos exatamente a metodologia utilizada em sala de aula pelo 

professor, uma vez que não observamos aulas durante a coleta de dados, podemos inferir, a 

partir da análise do GRÁFICO 3, que os dados das PB vão de encontro às percepções das 

participantes das escolas sobre o ensino da leitura reportadas no item 3.1.3. Como foi visto, a 

maioria das participantes reportou que ler consiste em uma atividade que ultrapassa a 
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decodificação. Para elas, ler é uma atividade de interpretação, compreensão e atribuição de 

sentidos. Nessa concepção, a relação fonema–grafema não é abordada explicitamente, ela 

decorreria de forma natural da interação com a língua escrita. 

O gráfico a seguir, demonstra o desempenho dos alunos na PB aplicada no segundo 

semestre de 2013. 

 

 

 

GRÁFICO 4: Resultado da Provinha Brasil – 2013.2 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Como podemos observar, o padrão de acertos neste gráfico é similar ao padrão 

demonstrado no GRÁFICO 3, no que concerne aos acertos nos tipos de questões de 

decodificação e de interpretação. A primeira provinha, segundo o MEC, tem caráter de 

diagnóstico. Ela serve para identificar as lacunas dos alunos na alfabetização a partir das 

questões que eles mostraram mais dificuldades na PB. Essa identificação seria necessária para 

que pudesse ser feita uma intervenção durante o ano e o resultado obtido com a aplicação da 

segunda PB ser diferente do obtido com a primeira PB, conforme ressaltado por Andrade e 

Araújo (2013, p. 189). Segundo as autoras, embora a PB preconize que 

 

que o diagnóstico deve ser tomado como orientador da ação pedagógica, 

entendemos que essa relação nem sempre ocorra, pelo menos tal como 
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observamos na realizada em que estamos inseridas, pois o fato de o exame 

ser elaborado externamente e nem sempre ser aplicado pelo professor – pois 

gestores também podem aplicá-lo e são, aliás, em muitos casos, os 
aplicadores – torna esse exame realmente algo ―externo‖ à escola, ao seu 

cotidiano. 

 

Como ficamos impossibilitados de assistir aulas nas turmas pesquisadas, acreditamos 

na hipótese de a intervenção preconizada pelas diretrizes da PB não tenha sido feita, uma vez 

que, como podemos observar no GRÁFICO 4, os alunos demonstram que continuam com 

dificuldades nas questões de interpretação. As questões de interpretação, conforme 

demonstrei no QUADRO 6, avaliam a competência do aluno ao ler frases e localizar 

informação explícita em um texto, identificando a informação verbal. Estas questões também 

exprimem a capacidade que o aprendiz tem de identificar, a partir de sua visualização, a 

finalidade do texto-base, bem como, localizar alguma informação explícita, reconhecer o 

assunto o qual o texto aborda e estabelecer a relação entre as partes do texto com apoio nas 

características do gênero e de seu uso social. 

Vale salientar que, em nosso processo de análise, algo nos chamou atenção. O nível 

de conhecimento avaliado nas duas PB é praticamente o mesmo, não mostrando progressão de 

conhecimento entre a primeira e a segunda versão, o que pode ter corroborado para o 

resultado dos alunos nos gráficos 3 e 4 terem sido similares.  

A seguir, trazemos alguns exemplos das questões da PB para exemplificar melhor 

esta questão. Como mencionamos no capítulo metodológico, item 2.4.1, o uso do Guia de 

aplicação da Provinha Brasil facilitou a nossa análise. A escolha desse material foi 

proveniente do fato dele conter subsídios necessários para a correção e compreensão das 

respostas dos alunos, já que o guia de aplicação traz comentários acerca da competência 

avaliada em cada questão e pelo fato de que há instruções para o professor ou o aplicador 

sobre a forma como ele deve conduzir a leitura dos enunciados das questões e no processo de 

aplicação da prova. Analisamos aqui nesta seção quatro questões da PB. 
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FIGURA 13: Exemplo de questão de decodificação na PB 2013.1 

Fonte: Ministério da Educação 

 

Como podemos observar na FIGURA 13, a questão avalia a competência de o aluno 

reconhecer, a partir de uma palavra ouvida, o valor sonoro de uma sílaba. Se nesse tipo de 

questão o aluno optar pelo gabarito B, isso pode indicar que ele já esteja identificando o 

valor sonoro de sílaba final à sua representação gráfica, o que não ocorre com a escolha de 

qualquer outras das demais alternativas, cujos fonemas finais são diferentes (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2013). Essa competência pode ser entendida como consciência fonológica 

e ela é fundamental na aquisição da leitura. Conforme exposto por Amaro Jr, Casella e Costa 

(2011), é nessa idade que a criança está apta para reconhecer a unidade da escrita, 

denominada grafema, e a unidade sonora, denominada fonema. 

Seguindo o mesmo padrão da questão apresentada na Figura 13, apresentamos uma 

questão presente na PB aplicada no final do ano de 2013. 
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FIGURA 14: Exemplo de questão de decodificação na PB 2013.2 

Fonte: Ministério da Educação 

 

A questão da FIGURA 14, assim como a questão da FIGURA 13, leva o aluno a 

reconhecer o valor sonoro de uma sílaba, fazendo com que ele assinale a alternativa 

correspondente a sílaba pedida em questão. As figuras 12 e 13, assim, são questões em que há 

a exploração de palavras como um todo, levando o aluno refletir sobre as unidades sonoras 

constitutivas das palavras.  

As figuras 14 e 15 representam, diferentemente das anteriores, questões referentes à 

interpretação. 
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FIGURA 15: Exemplo de questão de interpretação na PB 2013.1 

Fonte: Ministério da Educação 

 

A questão na FIGURA 15 avalia a competência de o aluno reconhecer o assunto de 

um texto. Nesse caso, o texto é informativo e apresenta o assunto no início do texto. Dessa 

forma,  se o aluno optar 

 

pelo gabarito C, provavelmente já consegue ler o texto completo e 

reconhecer ali o assunto tratado, uma vez que a questão solicita uma 

leitura individual e sem apoio do título tampouco do suporte gráfico. 

Se o aluno escolhe qualquer uma das demais alternativas apresentadas, 

parece demonstrar, ainda, dificuldades de ler textos e reconhecer os 

assuntos neles tratados. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013) 

 

A seguir, na Figura 16, temos um exemplo de questão que também traz um texto de 

interpretação a qual exige que o aluno não só saiba reconhecer o assunto de um texto, mas que 

ele seja capaz de inferir informações a partir do que leu. 
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FIGURA 16: Exemplo de questão de interpretação na PB 2013.2 

Fonte: Ministério da Educação 

 

Para a questão da FIGURA 16, o Guia de aplicação traz a seguinte explicação: Se o 

aluno nesta questão marcar 

 

a alternativa (A), o aluno demonstra a competência leitora esperada ao 

conseguir inferir a informação correta. Ao marcar a alternativa (B), o aluno, 

possivelmente, não compreendeu o sentido do texto, pois inferiu que o 
menino está gordo, ignorando o tempo futuro da expressão ―quando for‖ 

presente no texto. Na alternativa (C), o aluno, provavelmente, realizou uma 

leitura fragmentada, atentando-se somente para o início do texto, assim 

como na alternativa (D), na qual o aluno atentou-se somente para termos 
isolados do texto (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013). 

 

Percebemos assim que nas questões das figuras 15 e 16 são analisados textos nos 

quais a construção de sentidos se dá com base na interação do aluno com o texto. As questões 
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que avaliam a leitura com base em textos na PB utilizam ainda pequenas poesias, adivinhas, 

tirinhas e piadas. Dessa forma, o aluno tem de saber selecionar o que atenderá as suas 

necessidades, para que ao interagir com o texto, ele utilize os elementos necessários à 

compreensão. Essa constatação vai ao encontro da visão adotada nos PCN de Português 

(1997), ao presumir que a língua seja fundamental para a participação social efetiva do 

indivíduo no meio em que ele está inserido. 

No guia de correção e interpretação, encontram-se as competências a serem 

avaliadas em termos de leitura. Nele, consta que são avaliadas habilidades relativas à 

alfabetização e ao letramento iniciais. Dessa forma, podemos concluir que a PB aborda 

questões sobre as capacidades necessárias à alfabetização e sobre a participação nas práticas 

sociais letradas. Vale ressaltar que entendemos o termo capacidades necessárias ao processo 

de alfabetização como a decodificação. Como já vimos, os PCNs entendem o ato de 

decodificar como apenas um dos procedimentos que um indivíduo se utiliza quando se lê 

(PCNs, 1997). 

Portanto, diante das questões analisadas e do resultado das duas PB, concluímos que 

os alunos mostram ter desenvolvido uma competência leitora mais favorável à decodificação 

do que ao letramento. É interessante ressaltar, neste sentido, que nas falas das participantes, 

apresentadas na seção 3.1 deste capítulo, a prática do letramento foi mais enfatizada como 

habilidade priorizada e desenvolvida em sala de aula. Esta discrepância entre o que é 

aparentemente ensinado e o que os alunos demonstram, de fato, ter desenvolvido a partir dos 

escores da PB, é bastante intrigante. Por isso, apresentamos a seguir a análise do livro didático 

adotado pelas escolas, a fim de verificar se o resultado mostrado na PB dos alunos converge 

com as atividades propostas pelo livro didático. 

 

3.3 A RELAÇÃO ENTRE O RESULTADO DA PROVINHA BRASIL E A 

COMPETÊNCIA DE LEITURA DESENVOLVIDA COM O MÉTODO DE 

ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Para que possamos conhecer a relação entre o resultado da Provinha Brasil e a 

competência de leitura desenvolvida com método de alfabetização por meio do livro didático - 

objetivo da nossa terceira e última pergunta de pesquisa -, propomos, nesta seção, uma análise 

dos livros didáticos adotados nas aulas de alfabetização.  

Como já mencionamos no item 2.3.3 do capítulo metodológico, escolhemos apenas 2 

dos livros didáticos utilizados nas escolas participantes visto que os livros escolhidos para os 
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anos iniciais do ensino seguem um padrão estabelecido pelo Programa Nacional do Livro 

Didático. Vimos também no item 1.3.1.2 que durante a primeira fase do ensino, segundo os 

PCNs, o professor deveria ensinar o sistema alfabético de escrita (a correspondência 

fonográfica) e algumas convenções ortográficas da língua portuguesa. Nas atividades de 

leitura, o aluno precisaria analisar todos os indicadores disponíveis para descobrir o 

significado do escrito e poder realizá-las 

 

— pelo ajuste da ―leitura‖ do texto, que conhece de cor, aos segmentos 

escritos; e 
 

— pela combinação de estratégias de antecipação (a partir de informações 

obtidas no contexto, por meio de pistas) com índices providos pelo próprio 

texto, em especial os relacionados à correspondência fonográfica. (PCN DE 
PORTUGUÊS, 1997. p.53) 

 

A visão adotada nos PCNs de Português (1997) presume que a língua seja 

fundamental para a participação social efetiva do indivíduo no meio em que ele está inserido. 

É por essa razão que ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir aos seus alunos 

total acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. 

Os Editais do Programa Nacional do PNLD para a elaboração dos livros didático, em 

específico o de 2013, também seguem as características mencionadas para o desenvolvimento 

da leitura adotadas nos PCNs. O edital de 2013 afirma que nos três anos iniciais do ensino 

fundamental, as orientações e diretrizes, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, 

devem assegurar, dentre outros itens listados, o letramento e a alfabetização, conforme 

podemos observar: 

 

a organização de práticas pertinentes e adequadas de 

letramento, que levem o aluno  a conviver com diferentes 

funções da escrita e a reconhecer e assimilar características, 

instrumentos e recursos próprios da cultura da escrita; 

 

a compreensão dos princípios que regulam a escrita alfabética, 

por meio de atividades  de análise e reflexão sobre as 

propriedades sonoras da fala e sua relação com os recursos 

gráficos da escrita;  

 

o desenvolvimento da fluência, tanto na leitura e na escrita 

quanto nos práticas de linguagem oral de interesse escolar. 

(BRASIL, 2013. p. 34) 
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Ainda de acordo com o mesmo edital, as atividades de leitura e compreensão, de 

produção escrita e de produção e compreensão oral, em situações contextualizadas, devem ser 

prioritárias. Nesse sentido, os livros didáticos participantes do PNLD devem estar 

organizados de uma determinada forma, permitindo que: 

 

os livros destinados aos três primeiros anos sejam voltados para o 

letramento e a alfabetização iniciais, focalizando e articulando num só 

processo: a) as práticas de leitura e escrita necessárias tanto ao 

(re)conhecimento da cultura letrada quanto à compreensão e ao 

exercício introdutório das funções sociais da escrita; b) o domínio do 

sistema alfabético e, portanto, a compreensão de sua natureza e de seu 

funcionamento. (p.32) 

 

Podemos assim, perceber que a ênfase dada à especificação dos itens que devem 

compor os livros didáticos do PNLD enfoca a compreensão, e não o ensino do código 

alfabético. Devido à ausência de referências aos fonemas, nestes casos, o aluno tem que 

descobri-los por indução. Amaro Jr, Casella e Costa (2011), afirmam que o reconhecimento 

de palavras inteiras como a unidade de leitura recai sobre o que é proposto no método global 

de ensino. Este método propõe uma alfabetização contextualizada através da transposição das 

práticas sociais de leitura para a sala de aula. Gabriel e Machado (2008) ressaltam que o 

conhecimento se daria através da interação de estímulos do meio ambiente com o aluno, 

priorizando atividades comunicativas através do uso da linguagem.  

A seguir, apresentamos como os livros didáticos estão estruturados. Seguiremos 

analisando algumas atividades presentes nos livros didáticos. Por fim, finalizaremos esta 

seção discutindo sobre o resultado da Provinha Brasil em consonância com a abordagem da 

leitura proposta pelos livros didáticos. 

 

3.3.1 A estrutura didática dos livros 

 

Os dois livros didáticos são organizadas de acordo com uma estrutura bem definida. 

Como mencionado anteriormente, os livros são, respectivamente: Letramento e 

Alfabetização, elaborado por Mara Motta e Ana Paula Dias Torres e a nova edição do Porta 

Aberta, Letramento e alfabetização, elaborado por Angiolina Bragança e Isabella 

Carpaneda. Os livros são divididos em unidades que se referem a um assunto ou tema 

específico. Como descrito por Oliveira (2010), essa forma de divisão é consistente com o 
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objetivo principal dos PCNs, que é promover o letramento pela familiaridade com os gêneros 

textuais.  

Os dois livros didáticos não seguem uma mesma ordem de exposição do conteúdo. 

Motta e Torres (2011) apresentam 4 unidades enquanto que Bragança e Carpaneda (2011) 

apresentam 13 unidades. Ademais, ambos os livros a enfatizam a apresentação de textos. 

Os quadros 6 e 7 apresentam, respectivamente, a relação dos livros didáticos por 

número de unidades, lições
22

 de decodificação e de interpretação e número de Páginas. Para 

facilitar a compreensão e evitar repetições de termos, utilizaremos LD 1 para se referir ao 

livro Porta aberta, Letramento e alfabetização e, LD 2 para o livro Letramento e 

alfabetização. 

 

QUADRO 7: Número de unidades, lições, atividades e páginas do LD 1 

 

Unidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Lições de 

decodificação 

2 - 1 - 2 - 1 1 1 1 1 - - 

Lições de 

interpretação 

3 3 3 4 6 6 3 5 4 4 3 4 3 

Páginas 21 13 18 13 23 22 18 16 23 19 18 25 10 

 

Fonte: Bragança e Carpaneda (2011) 

 

Como podemos observar no QUADRO 7, a divisão do livro é composta por 13 

unidades nas quais as lições de interpretação são mais recorrentes do que as lições que 

abordam as letras. A seguir, trazemos a estruturação do LD 2. 

 

QUADRO 8: Número de unidades, lições, atividades e páginas do LV 2 

 

Unidades 1 2 3 4 

Capítulos 3 3 3 3 

Lições de 

decodificação 

3 2 2 2 

Lições de 

interpretação 

8 14 13 12 

Páginas 47 79 47 57 

                                                             
22 Optamos por utilizar o termo lições referindo a um conjunto de atividades referentes a determinado tipo de 

competência proposta no livro didático. 



91 
 

 

Fonte: Motta e Torres (2011) 

 

Podemos observar no QUADRO 8 que as unidades são divididas em capítulos, 

diferentemente  do livro didático representado no QUADRO 7. Isso explica o número 

reduzido de unidades desse se comparamos àquele. A presença de questões de letras é 

significantemente inferior se comparadas às questões de interpretação também no LD 2. Estes 

dados indicam que a concepção de alfabetização adotada pelos autores dos livros didáticos é 

consistente com as orientações do MEC e seguem as diretrizes do edital do PNLD, 

enfatizando o ensino da leitura com foco na interpretação como visto anteriormente. 

 

3.3.2 Apresentação das atividades propostas 

 

As recomendações do National Reading Panel para o domínio do princípio 

alfabético requer o conhecimento do alfabeto, em outras palavras, o indivíduo ser capaz de 

reconhecer o nome e a forma das letras em suas diversas variantes, como: fonte, formato, 

maiúscula, minúscula, letra de forma ou cursiva. Ainda segundo o NRP, estudos tem 

mostrado que a instrução através da competência fonética é eficaz para ensinar as crianças a 

entender e manipular sons das palavras. Do mesmo modo, Oliveira (2010) salienta que a 

evidência a respeito dos métodos mais eficazes de alfabetização preconiza que os grafemas 

sejam apresentados à criança de maneira sistemática e explícita, para que ela possa abstrair o 

conceito de fonema a partir de exposições diretas. 

Os dois livros didáticos apresentam o alfabeto e a ordem alfabética, nas páginas 

iniciais e seguem com poucas atividades relacionadas à decodificação, conforme pudemos 

observar nos quadros 6 e 7. No que se referem à apresentação dos grafemas, os primeiros 

capítulos de ambos os livros apresentam todas as letras do alfabeto de maneira explícita, 

incluindo lições dedicadas ao estudo de cada letra. Vale salientar que esse exemplo de 

abordagem nas atividades que envolvem o grafema é semelhante nos dois livros. 
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FIGURA 17: Exemplo de questão sobre o alfabeto no LD1 

Fonte: Bragança e Carpaneda (2011) 

 

A FIGURA 17 refere-se a uma atividade do LD1. A seguir, trazemos uma atividade 

do LD2 que propõe a apresentação do alfabeto utilizando a forma cursiva e impressa. 
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FIGURA 18: Exemplo de questão sobre o alfabeto no LV2 

Fonte: Motta e Torres (2011) 

 

Podemos observar que nas figuras, além da abordagem do alfabeto, enfatizando a 

possibilidade de escritas das letras como, maiúsculo e minúsculo, os livros possuem 

atividades cujo objetivo é treinar a escrita dessas letras. Além disso, o aluno aprende a 
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decodificar elaborando hipóteses sobre a forma como a palavra é escrita, ou seja, o que leva 

uma palavra a ser escrita de uma ou outra forma. Oliveira (2010) salienta que, como neste tipo 

de questão a palavra deve ser significativa para a criança, as palavras escolhidas para 

decodificar devem ser contextualizadas.  

As lições voltadas para a compreensão de textos ocupam mais espaço e têm mais 

ênfase nos livros didáticos analisados em detrimento às lições de letras, conforme pudemos 

ver nos quadros 7 e 8. Nas lições de interpretação, que usam geralmente textos de diversos 

gêneros, como poemas, por exemplo, o aluno é encorajado a utilizar pistas contextuais para 

―descobrir‖ o que está escrito, ou seja, o aluno é incentivado a induzira partir de pistas dadas 

pela própria questão, como rimas, que identifique o título, o nome do autor, assunto principal 

do texto. 

 

 

 



95 
 

FIGURA 19: Exemplo de questão de interpretação no LD1 

Fonte: Bragança e Carpaneda (2011) 

 

A FIGURA 20 representa uma das atividades do LD 2 sobre interpretação. Além 

disso, essa atividade busca desenvolver a consciência fonológica do aluno, visto que uma das 

questões pede que o aluno identifique qual palavra foi escrita de forma errada e, em seguida, 

que o aluno corrija a grafia posteriormente.  

 

 

 

FIGURA 20: Exemplo de questão de interpretação no LD2 

Fonte: Motta e Torres (2011) 
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Em suma, podemos perceber que os livros didáticos trazem lições relacionadas ao 

desenvolvimento da consciência fonológica, mas que isso não se dá de maneira prioritária. 

Oliveira (2010) salienta que as lições relacionadas a fonemas deveriam ser atividades orais e 

que orientassem o aluno para identificar fonemas ou grafemas apresentados, de maneira 

sistemática e explícita. Percebemos também que nos livros didáticos as atividades que 

envolvem o conhecimento de letras consistem na capacidade de o aluno reproduzir, por 

escrito, uma palavra que ele leu ou inferiu a partir da leitura, como: nome de frutas e objetos 

ou características de um dos colegas de turma ou pessoa, por exemplo. Em nenhum dos livros 

didáticos analisados, mesmo nas lições iniciais, o aluno possui as ferramentas para escrever, 

com autonomia, palavras ou frases que lhe são solicitadas. 

 

3.4 SÍNTESE DA DISCUSSÃO: A COMPETÊNCIA LEITORA DESENVOLVIDA E A 

COMPETÊNCIA LEITORA PROPOSTA 

 

Vimos que o desafio da escola é ensinar o aluno a ler e a escrever. O termo 

empregado para caracterizar essa fase inicial do aprendizado da leitura e escrita se chama 

alfabetização. A leitura pode ser considerada um dos principais marcos no aprendizado de 

uma criança no estágio da alfabetização, uma vez que ela é considerada o maior passo no 

desenvolvimento do ser humano.  Ela ocorre através de uma série de estágios, nos quais novas 

habilidades vão sendo adquiridas gradativamente, correspondendo, assim, a um processo de 

complexas adaptações do sistema nervoso, que necessitam de estimulação e orientação 

externa (AMARO JR; CASELLA; COSTA, 2011). 

Para Oliveira (2010) aprender a ler refere-se às etapas iniciais de aprendizagem do 

código alfabético, e inclui as fases posteriores a esse processo, especialmente a capacidade de 

reconhecimento automático de palavras e o desenvolvimento da fluência de leitura. Segundo 

este autor, ainda, o processo de aprendizagem da leitura é independente do processo de 

compreensão, ou seja, na alfabetização é necessário que a criança domine três competências 

básicas, a saber: a consciência fonológica, o domínio do princípio alfabético e, para que haja a 

compreensão da leitura, é necessária uma competência adicional, a fluência. Buchweitz e 

Foscarini (2013) ainda acrescentam que a decodificação dá a base necessária para o 

aprendizado da leitura, uma vez que a decodificação não impossibilita de o aluno 

compreender. Equívoco este difundido juntamente com o método Whole language, já 

mencionado na seção 1.3 desta dissertação. 
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Dessa forma, a decodificação e o letramento, como apontado nos excertos de 

algumas participantes no item 3.1.3 não são processos opostos, mas sim, complementares. 

Neste sentido, podemos observar que essas práticas se complementam no sentido de o 

letramento expandir a competência de decodificação já aprendida, conforme vimos 

anteriormente. Dessa forma, não podemos presumir que a decodificação não leva a 

compreensão, conforme exposto por Oliveira (2010), mas que esta nos dá condições para nos 

automatizar e tonarmos fluentes para desenvolver a compreensão leitora (BUCHWEITZ; 

FOSCARINI, 2013). Contudo, apesar de os dados gerados pelo grupo focal mostrarem, de 

forma geral, que as participantes aceitam a existência concomitante desses dois processos – a 

decodificação e o letramento -, algumas palavras em seus discursos, por outro lado, vão ao 

encontro, prioritariamente, do que é proposto pelo método global de alfabetização. Convém 

lembrar que atribuímos este fato, na seção 3.1.2 deste capítulo de discussão, a uma confusão 

por parte das representantes das escolas em relação ao(s) método(s) de alfabetização 

empregados por elas e suas escolas. 

Em consonância com essa visão, percebemos que os livros didáticos adotados nas 

escolas seguem um padrão favorável ao método global e ao letramento, sendo compatível 

com o que é proposto pela escola, pelos PCNs e pelo PNLD, de acordo com as participantes 

nos excertos do grupo focal. Vimos que as atividades propostas nos livros didáticos são na sua 

maioria de interpretação e outras consistem na identificação de palavras presentes no texto, 

enquanto as de decodificação aparecem em minoria. Para alcançar o objetivo proposto pelas 

lições, geralmente, o aluno deve utilizar um processo de aproximações sucessivas, em outras 

palavras, ele deve lembrar-se do nome de um objeto que foi lido - pião, por exemplo -, 

descobrir que a palavra pião começa com a letra P, e, com esses conhecimentos, procurar 

palavras que comecem com a mesma letra. Com isso, o aluno, provavelmente utilizando uma 

estratégia de adivinhação, poderá dizer que a palavra lida é pião. 

Os dados gerados através da Provinha Brasil, nos mostram que a competência leitora 

aprendida pelos alunos vai de encontro com o que é proposto pela escola e pelo livro didático. 

Os alunos, como observamos nos gráficos 3 e 4, mostraram mais acertos nas questões 

referentes a decodificação. As questões de interpretação, foco de ensino, de acordo com os 

livros didáticos e as falas das participantes, se mostraram com mais erros nas duas aplicações 

da provinha. Apesar de este achado ir de encontro com o que é proposto pela escola, ele 

converge com o que é proposto pelo NPR em relação ao desenvolvimento da consciência 

fonológica nos anos iniciais da educação, como já vimos nesta seção. 
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Podemos concluir, portanto, que os alunos estão competentes ao nível da 

decodificação apesar de esta não ser uma meta explícita no discurso das escolas nem no livro 

didático por elas adotado. Reiteramos a nossa hipótese de que os alunos podem ter sido 

expostos em sala de aula a um método misto, conforme foi exposto pelas participantes no 

item 3.1.2 sobre métodos de alfabetização, nesta seção. Nos excertos utilizados para ilustrar 

tal afirmação, vimos que as participantes sugeriram uma adaptação do método utilizado a fim 

de suprir as necessidades dos alunos.  

Em sequência trazemos as Considerações Finais. Na tentativa de responder às 

perguntas de pesquisa, fazemos apontamentos sobre os principais achados deste estudo e 

tratamos das limitações referentes a ele. Refletimos, ainda, sobre as implicações pedagógicas 

trazidas pelas reflexões acerca do ensino/aprendizagem da leitura e a Provinha Brasil e, por 

fim, sugerimos possíveis rumos para novas investigações. 

  



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa reportada nesta dissertação teve como objetivo investigar o 

desenvolvimento da competência leitora em alunos do segundo ano do ensino fundamental 

(em fase de alfabetização) em 5 escolas da rede pública da cidade de Natal – RN,  levantando 

informações a partir de escores da Provinha Brasil, de dados gerados a partir de entrevistas 

com representantes da escola e análise do livro didático utilizado nas aulas de alfabetização. 

Contamos com 88 alunos representados através de suas Provinhas Brasil e 5 representantes 

das 5 escolas participantes neste estudo.  

Qualitativamente, a maioria das representantes das escolas respondeu favoravelmente 

à presença do Letramento na alfabetização, uma vez que este representa a inserção da criança 

em práticas sociais e letradas. Elas acreditam, também, que a variedade de métodos de 

alfabetização presentes no mundo contemporâneo tem prejudicado a prática docente, visto 

que o professor alfabetizador precisa mesclar a sua metodologia para poder ensinar as 

competências necessárias àquela fase. Podemos citar ainda que as participantes apresentam 

imprecisão quanto à definição do que vem a ser transtornos de aprendizagem, mais 

especificamente, em relação à dislexia. 

Quantitativamente, observamos que os alunos mostraram, através dos escores da 

Provinha Brasil, que cometeram menos erros nas questões referentes à decodificação nas duas 

edições da avaliação em 2013. Contudo, o resultado obtido vai de encontro ao que é proposto 

pela escola, como pudemos constatar nos excertos das falas das participantes no grupo focal, 

bem como, pelas atividades do livro didático. Na análise, as atividades se mostraram 

favoráveis à interpretação e ao método global de alfabetização. Concluímos que os alunos 

provavelmente são alfabetizados por um método misto, cujo principal foco está na 

necessidade dos alunos, conforme vimos nos excertos das falas das participantes. 

No tocante às limitações encontradas nesta pesquisa, a principal foi a impossibilidade 

de assistir a aulas nas turmas do segundo ano. Acreditamos que a observação de aulas poderia 

testar a nossa hipótese de que as professoras de fato mesclam os métodos a fim de obter o 

resultado esperado para a etapa do segundo ano da alfabetização. Outra limitação refere-se à 

escolha do grupo focal para coletar as percepções acerca da alfabetização. As respostas das 

participantes podem ter sido influenciadas pelas respostas das demais. 

Portanto, futuras pesquisas poderiam considerar a observação de aulas e outras 

formas de entrevistas para avançar em relação aos nossos dados. Sugerimos também a análise 

de um corpus maior de exemplares de Provinhas Brasil, a fim de aumentar o número de 
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escores e, consequentemente, aumentar o número de escolas, o que poderia acarretar em 

resultados mais estatisticamente robustos e informações adicionais a respeito do ensino e 

aprendizagem da leitura nas escolas públicas de Natal. 

Por fim, em relação às implicações pedagógicas deste estudo, esperamos que 

tenhamos contribuído para a discussão a respeito do ensino de língua portuguesa, mais 

especificamente, no que concerne o ensino da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Almejamos que maior atenção seja dada ao resultado da Provinha Brasil e que ela sirva, de 

fato, como um instrumento de diagnóstico e intervenção, conforme é preconizado em suas 

diretrizes, inclusive no caso de eventuais transtornos de aprendizagem da leitura. Esperamos, 

também, que os professores utilizem os dados aqui apresentados para refletirem sobre os 

métodos de alfabetização que aplicam e os processos envolvidos na aprendizagem da leitura. 
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
 

 

Termo de Assentimento: 

 

Eu, Gibson Nascimento de Azevedo, responsável pela pesquisa O desenvolvimento da 

competência leitora e as concepções de ensino e aprendizagem na rede pública, faço um 

convite para participar como voluntário deste estudo. 

Essa é uma pesquisa de Mestrado do projeto Avaliação de Crianças Em Risco de 

Transtorno de Aprendizagem (ACERTA), cujos objetivos visam (1) analisar os resultados da 

Provinha Brasil como predição das competências de leitura desenvolvidas; (2) verificar qual a 

competência leitora desenvolvida pelos alunos no período de alfabetização nas escolas 

pesquisadas; (3) identificar quais as competências de leitura o método de alfabetização das 

escolas pretende desenvolver nos alunos. Para sua realização, será feito uma análise das 

Provinhas Brasil dos alunos, bem como entrevistas aos bolsistas das escolas escolhidas a fim 

de observar a posição que o colégio assume diante das concepções de ensino e aprendizagem 

na alfabetização. A sua participação assim, constará de uma entrevista, feita de forma de 

grupo focal, o qual será gravado para análise e, posteriormente, assinatura de confirmação do 

que foi transcrito. 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão utilizadas na dissertação de 

Mestrado do pesquisador e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, 

não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os envolvidos no projeto 

ACERTA, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os gastos necessários para a sua 

participação na pesquisa serão assumidos pelo pesquisador. 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou 

pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, bem como, de não 
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aceitar participar ou de retirar sua permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de 

prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. 

Dessa forma, 

Eu, _____________________________________________________________, após 

a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que 

posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer 

benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, do procedimento ao qual serei 

submetido e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos. Diante do exposto expresso 

minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário 
 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

ANEXO B - Percepções das participantes no grupo focal 

 

Tópico 1: Alfabetização 

 

Participante 01.1: A alfabetização eu entendo como um processo de aprendizagem onde o 

aluno vai.. é... durante esse processo que a gente tem, na rede pública são três anos. Ele vai 

aprender... é... as competências necessárias para sair lendo, escrevendo, com um bom 

desenvolvimento na matemática, com alguns conhecimentos básicos. 

 

Participante 02.1: Quase repetindo, né? Mas assim, é um processo que pode ser iniciado na 

família. A gente tem vivenciado experiências com as colegas professoras que... é... Já 

vivenciaram, nós também vivenciamos esse processo. Eu acho que algumas de vocês na 

família, nós educadoras. E, no meu caso, esse processo estende para a escola, digamos assim. 

Ao chegar na escola, há uma diferença entre o processo por que a escola tem que primeiro 

sistematizar, né? O conhecimento. Então, a escola, ela traz, digamos assim, a consciência 

maior da criança no processo. E aí, a criança vai adquirindo essa consciência a partir do 

ambiente escolar que está preparado para ela e que pode ser vivenciado desde a educação 

infantil. Daí se questiona, a alfabetização na educação infantil é possível? Também. Por que 

quando ela está vivenciando os contatos com os materiais, com as atividades, com a literatura, 

ela está vivenciando o processo de alfabetização. Ele vai culminar com a aquisição da 

consciência fonológica que ela já adquire na sua idade de sete, oito anos, né? Enfim, nas 

crianças das famílias mais favorecidas, esse processo é mais acelerado, no caso das crianças 

que convivem com esse mundo letrado. Mas a alfabetização só se conscientiza, só se 

concretiza a partir da junção entre letramento e alfabetização. Por que a criança que apenas 

decodifica, ela não é considerada uma criança alfabetizada. Mas um conjunto de tudo, para a 

alfabetização poder. 

 

Participante 03.1: É um processo, no meu entendimento, que começa desde que a criança 

começa a ter os seus primeiros contatos com ávida, com as coisas escritas. Então não é assim, 

uma coisa que vá depender, eu acho, da escola, né? O insentivo da família é importante... é... 

o estímulo que a criança tem e recebe é indicado por muitas coisa. É um processo... é... que 

envolve... é... a parte cognitiva, né? Envolve... é... várias funções mentais né? É... cognição, 

atenção, concentração... A parte afetiva também, eu acho que ajuda bastante. Então, assim... 

é... A criança... A gente também estuda muito sobre letramento, né? O que é alfabetizar. O 

que é letrar, né? Então, assim, não é só decodificar, né? É o significado também. 

 

Participante 04.1: Só complementando o que já foi dito, não é? A questão da alfabetização 

no ensino público é... quando falam no professor alfabetizador, né? Como ela já incluiu a 

família, eu vou falar a partir do professor alfabetizador. Na escola pública estadual, esse 

processo só se dá a partir do primeiro ano. Na municipal, ela se desde a creche, a pré escola, 

né? Então dentro do mesmo país, do mesmo estado e dentro da mesma cidade existem 

processos diferenciados na idade de se alfabetizar. Mas como ela bem disso, o processo de 

alfabetização não começa aos seis anos. Isso começa na nomenclatura, no papel. Mas, muitas 

vezes, a criança já chega na escola alfabetizada. Ela já chega com seis anos já sabendo o que 

são as vogais, né? Os números. Aí, é onde vai se dar o letramento, né? Que não é após, mas é 

em seguida. Então, o aluno já alfabetizado, a questão do letramento fica mais fácil. Mas os 

métodos propõem que seja tudo no mesmo tempo. Não podemos alfabetizar daqui para o fim 

do ano e, daqui para frente, letrar. O processo que a gente se propõe é ensinar tudo ao mesmo 

tempo. E talvez, tenha sido um avanço para algumas mentes, para algumas crianças e esteja aí 

a causa de algum transtorno para outras. Por que algumas crianças são capazes de conseguir



108 
 

 

 as duas coisas ao mesmo tempo, mas existem crianças com o tempo menor, pela prática que a 

gente vive. Isso aqui não estou falando com nenhuma propriedade científica, mas pela prática, 

algumas crianças teriam que ter aquele método tradicional para avançar. Aquela coisa de 

b+a= ba, que eu sou contra de uma forma geral. Mas aí, eu acho que essa contribuição do 

instituto do cérebro, dos transtornos, vai mostrar que não é tão simples juntar quarenta 

crianças, trinta crianças, vinte crianças e alfabetizar todos do mesmo jeito, na mesma época e 

no mesmo local. 

 

Participante 05.1: É bem interessante que cada uma colocou assim, um aspecto não é? Dessa 

conceituação da alfabetização. Eu vou puxar o gancho aqui da Ana-Nere também para 

colaborar. A alfabetização... é... ela, na verdade, é... um sistema de escrita em que essa 

criança, ela tem que conhecer essa simbologia, não é? Que faz parte, é... da competência 

leitora. Ela tem que conhecer. E ela para isso, ela lança mão de raciocínios, não é? De lógica, 

de estratégias e inferências. Ela lança mão de tudo isso para poder, não é? Decodificar, por 

que a alfabetização pura é a decodificação de todo esse sistema de escrita que nós temos e que 

nessa perspectiva letrada, digamos assim, de letramento, ela decodifica mas com um 

significado, não é? Com um sentido para ela. Por quê? Por que todo esse sistema de escrita é 

necessário para nós interagirmos, nos comunicarmos. E ela só vai perceber a necessidade 

desse sistema de escrita, vai se apropriar desse sistema de escrita, quando ela tiver, não é? 

Todo um trabalho na escola que a possibilite a isso. De que forma? Todos os portadores 

textuais que ela puder ter acesso, percebendo ali que aquele sistema de escrita está 

transmitindo uma mensagem, uma comunicação, está lhe dizendo algo para a sua vida, ela 

começa a perceber essa importância. Ela deixa de ver a letra, puramente o caractere, não é? a 

partir da palavra, a sílaba. Ela deixa de ver esse recorte, e ela passa a ter uma visão muito 

mais ampla do que é, não é? Esse de escrita. O porquê que ele existe, o porquê que é 

necessário ela se apropriar. Então, o letramento ele vem exatamente mostrar que a 

alfabetização, ela não deve ser pura e simplesmente decodificação, como bem as colegas já 

falaram. Ela é muito mais do que isso, não é? Principalmente, no mundo que está aí. Todos os 

meios, todas as tecnologias de informação de comunicação, todas as formas: a televisão, o 

computador, os jogos eletrônicos. Enfim, tudo que está ao entorno dessa criança que 

comunica, ela precisa compreender que para isso, ela possa ter acesso, ela possa poder se 

comunicar. Ela tem que compreender que esse sistema de escrita, que esla está a princípio, 

decodificado, não é? Na verdade, a importância disso, ela é muito maior. Porquê isso tem um 

sentido para a vida dela, um significado. E aí esses, todos esses meios, esses portadores, esses 

gêneros textuais, que a gente tem. Seja jornal, um receita culinária, seja... não é? É... Qualquer 

que seja, um convite, um comunicado, tem essa importância para ela. Assim, a alfabetização, 

ela pura, é exatamente essa decodificação, é esse conhecer um sistema de escrita, toda essa 

simbologia, não é? Todas essas letras que compõem esse nosso sistema de escrita. E o 

letramento, ele vem exatamente para dar sentido a esse sistema de escrita, não é? 
 

Tópico 2: Métodos de alfabetização 

 

Participante 01.2: Não costumo seguir um padrão estabelecido. Vou ensinando conforme a 

necessidade dos alunos. Querendo entender como uns alunos aprendem rápido e outros 

crescem sem saber ler, sendo meros copistas, busquei um método que resolvesse isso. Só que 

há uma mistura de métodos e você acaba se perdendo neles, sem saber como utilizar 

determinada atividade em sala de aula. É um processo difícil e não adianta seguir determinado 

método, etapa por etapa, se ele não ajudar a criança a evoluir. 
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Participante 02.2: Os métodos são bem ecléticos e há uma discussão, houve até na plenária 

hoje, vamos procurar o método que alfabetiza. Qual seria o método que hoje alfabetiza? Nós 

passamos, digamos assim, por uma queda no auge do construtivismo, onde se alfabetizava a 

parir do contexto e do conhecimento da criança mas foi uma salada só, na época dos anos 80. 

Não, nos anos 90. E assim, a escola se perdeu um pouco com os seus métodos. Antes 

tínhamos métodos mais sistematizados: método fonético, método sintético e analítico. Quanto 

houve a discussão do construtivismo e os estudos se aprofundaram. Com as hipóteses da 

Emília Ferreiro, viu-se como as crianças aprendiam melhor a escrever, em especial a escrita 

das crianças. E aí houve uma nova concepção em cima dos métodos. Então, aprende a partir 

do texto. Aí passou a não trabalhar com os outros métodos. Passou-se a trabalhar do geral 

para o particular. A partir do texto, a criança começa a se alfabetizar, não é? Mas houve, 

digamos assim, muitos desencontros nessa história, pois houve interpretações diversas entre 

os aplicadores. Cada escola fazia do seu jeito. Então, diante dessa confusão toda, digamos 

assim, que vivemos em uma década de aflição sobre os métodos de alfabetização. Tentando 

sobreviver a essas angustias que foram implantadas no auge do construtivismo. Até porque o 

construtivismo não é um caminho a se percorrer, mas pela falta de interpretação dos estudos 

da Emília Ferreiro. Então, hoje o governo federal traz um novo sistema. Ele traz o PNAIC 

para mostrar que se pode aprender a partir das palavras. Inclusive, no PNAIC já discutimos 

um novo jeito de se alfabetizar. Já fizemos isso. Assim, esses três anos de Pnaic está servindo 

para que se volte um pouco, digamos assim, ao método mais antigo. E aí já se questiona, se 

pensa de novo em consciência fonológica, e muitas discussões estão acontecendo agora sobre 

a alfabetização. E aí se joga a seguinte pergunta: Qual é o método, O certo, o melhor de 

alfabetizar? E cada professor vai encontrando um caminho de trabalhar. E a escola pode 

escolher o seu caminha a partir de estudos e pesquisas da Emília Ferreiro e do seu PPP, onde 

está definido o método, digamos assim, entre aspas, de alfabetizar. Então, hoje não temos um 

método dominante. Então, acredito que o método a ser adotado tem que vir do contexto, como 

Paulo Freire falou há muitos anos e que aconteceu aqui no RN. Você tem que partir do 

contexto. Acredito muito nos projetos de pesquisas na pedagogia. Onde partindo da realidade 

do aluno, você vai conseguir estar implantando um método eficaz de alfabetização, não é? E 

assim, são caminhos que nós temos que encontrar. Percebi que os mesmos processos 

utilizados por uma criança para aprender, os adultos utilizam também. Isso me faz pensar que 

há, de fato, um caminho no cérebro a ser percorrido. 
 

Participante 04.2: Enquanto a educação era só para uma classe, não existia problema de 

métodos. Quando passamos apara a Educação para todos, cada um começa a achar uma 

fórmula mágica. Tudo isso se baseando nos pensadores do primeiro mundo, Vygotski e 

Piaget, por exemplo, e vamos construir uma visão. E quando chegam no país, há uma 

confusão de métodos. Paulo Freire, por exemplo, quando foi construir o seu método, ele tinha 

um pouco de cada um, construtivismo do Vygotski, o interacionismo, a partir da realidade do 

aluno, a afetividade, a psicogênese. Tudo isso. E esse era um método excelente. O nosso 

problema é a falta de continuidade. Aí, o governo justifica o fracasso na educação pelo 

método e não pela falta de incentivo. Ao meu ver, todos os métodos tem o seu valor quando 

bem aplicados por um profissional bem preparado. Assim, a criança será alfabetizada até os 

sete ou oito anos. Não precisaríamos dos programas de apoio. O grande problema veio com os 

PCNs e a ideia de unificar o país e criaram os sitos, que no papel são muito bonitos. Se 

colocados em prática, os sitos seriam o melhor método de alfabetização que esse país já teve. 

Porém, voltasse a nomenclatura série e o aluno não precisa ser reprovado até a terceira série. 

 

Participante 05.2: O nosso país, ele foi, né? Principalmente no nosso estado que tivemos o 

privilégio de ter, é... pessoas e educadores que começaram a alfabetização, e isso na década de 
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50 e 60. Isso já havia no nosso estado, já existia a compreensão de que a alfabetização só faz 

sentido na sua vida se ela for trabalhada considerando esse contexto. E a metodologia de 

Paulo Freire foi bastante difundida aqui no nosso estado através do projeto Com pé no chão 

também se aprende a ler e essas  primeiras ideias e concepções de alfabetização, mas voltada 

para a educação de jovens e adultos, a educação popular, ela também foi sendo apropriada 

para outros níveis, incluindo para as crianças na educação infantil. Esses primeiros elementos 

das concepções de alfabetização. Agora, paralelo a isso, temos até hoje, todo esse programa, 

toda essa iniciativa de governo, esses programas em âmbitos nacional, ainda encontra aqueles 

profissionais, os educadores que, mesmo que tenham alguma compreensão um pouco 

diferente, não é? Da alfabetização, como essa que foi difundida por Paulo Freire e outros 

seguidores dele, mas na sua prática, ainda realizam esse conhecimento do sistema de escrita 

muito tradicional. Então, pelo que eu vejo, eu diria que ainda está muito eclético. A gente 

ainda não se firmou, não se consolidou em um processo genuinamente de alfabetização e de 

letramento. Ainda está muito difuso.  E isso é o que eu percebo, muitos profissionais se 

restringem aquela preocupação de que a criança reconheça aqueles caracteres, é que ali ela 

possa fazer a correspondência sonora, com o grafema lá, sem ter essa preocupação maior que 

é perceber que ela só vai ter essa facilidade de entender quando ela perceber que isso é 

importante para ela se comunicar com o mundo. Então, eu vejo que ainda está muito eclético 

e difuso. Então, a concepção de alfabetização no país, embora existam esses programas todos 

e essas perspectivas de que você tem que estar dando esse acesso a criança a todos os meios 

de comunicação, seja ele escrito, oral, visual e mostrando essa forma de se comunicar. Ainda 

assim existem educadores que, na sua prática, a alfabetização não passa dessa preocupação 

que essa criança tenha que reconhecer esse sistema de escrita. E existem aqueles que já tem 

avançado, que alfabetizam nessa perspectiva de letramento mesmo, que conseguem. E isso ao 

meu ver, não está consolidado. Até entre os próprios teóricos há controvérsias. Por exemplo, 

eu fui da primeira turma do PROFA em 2002. E agora nesses programas dos municípios, eu 

não tive a oportunidade de participar mas tive acesso ao material e há controvérsias entre os 

teóricos que fundamentam o PROFA e o GImpa. Então, há controvérsias no que se refere a 

como a criança constrói, a construção que a criança faz para pode se apropriar do sistema de 

escrita. Por exemplo, O GImpa não extratificar tanto os níveis que a criança perpassa quanto o 

PROFA, que faz. Então, esse programa não faz isso. Ele é bem diferente. Veja, a gente está 

em 2002 e nós estamos em 2013. Já houve mudanças e entendimentos. 
 

Tópico 3: Leitura 

 

Participante 02.3: Ler é quando conseguimos reproduzir aquilo que lemos. Aí sabemos que 

entendemos. A criança muitas vezes lê algo mais não consegue abstrair o que está escrito. 

Não consegue reproduzir. Ela pode ler o texto e imagens, a leitura escrita e a visual. Podendo 

assim reproduzir o que viu. 

 

Participante 03.3: Ler é compreender o mundo. Ler é interpretar. Eu tenho que atribuir 

sentido, fazer conexões, fazer relações com outras coisas já vivenciadas. Ler não é somente 

decodificar. Conexões cerebrais. No nosso pensamento. 

 

Participante 04.3: Ler não se restringe ao processo de alfabetização. Ler é um processo para 

a vida inteira. Ler é você conseguir aplicar o que leu nos livros. Quando você começar a 

utilizar leituras de outras disciplinas em sua vida, você passará a ter uma leitura plena de 

mundo. Então, a leitura é algo constante. 
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Participante 05.3: Existe uma diferença entre ler e interpretar. Quando eu faço uma leitura, 

eu só decodifico. Eu posso estar fazendo uma leitura puramente mecânica. Eu estou ali, na 

verdade, fazendo uma correspondência do grafema e do fonema. Quando eu interpreto, eu 

estou ampliando ainda mais essa competência leitora. Não estou somente lendo por ler. Eu 

estou lendo e tendo um entendimento sobre aquilo que estou lendo. Então, existe realmente 

essa diferença. E quando a gente vai trabalhar com as nossas crianças, nós temos que trabalhar 

na perspectiva que ela interprete. Ela não apenas decodifique, leia, nos diga tão lindamente 

aquela palavra. Mas que ela compreenda aquela palavra. O que ela significa? Qual é a 

mensagem? O que ela comunica? Aí sim, estaremos fazendo com que ela tenha uma 

competência leitora. 

 

Tópico 4: Transtornos de aprendizagem 

 

Participante 01.4: Hoje existem transtornos funcionais, como a dislexia. E muitas vezes 

esses transtornos estão ligados a diversas causas. Qual o problema? O que é que o está 

causando para que ele não tenha o aprendizado no tempo certo? Temos alunos com dislexia 

que ele passa vários anos sem conseguir avançar muito. Existem maneiras para se trabalhar 

com esses alunos. Então vai atrapalhar e é aí que eu acho que esse transtorno vai acontecer. 

Essa dificuldade pode ser uma consequência de um transtorno. 

 

Participante 05.4: Há uma diferença entre transtornos e dificuldades de aprendizagem. Por 

que a dificuldade é uma. Quais as metodologias que eu proporcionei para esse aluno não 

aprender? No primeiro momento, temos que ver a ordem desses transtornos de aprendizagem. 

Por que eu posso ter um transtorno de ordem genética, eu nasci assim. Posso ter um transtorno 

de caráter emocional e eu posso ter um transtorno que foi gerado em meu contexto social. 

Temos que fazer primeiramente essa análise. Pois o transtorno é algo que nos impede avançar 

em determinado momento do meu processo que está me dificultando ou bloqueando avançar, 

superar ou desenvolver todo o meu potencial. Então, eu enxergo o transtorno como algo que 

impede o indivíduo de avançar, de superar. 

 

  



 
 

 

ANEXO C - Gabarito dos alunos na Provinha Brasil 

 

Resultados da Provinha Brasil 2013.1

 

 
Nº Questões 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 X X X X X X  X    X  X       

2 X X X X X X X X X   X X X   X    

3        X X X    X    X   

4 X X X X    X X  X X  X X     X 

5 X X X X  X X X X X  X X X X    X  

6 X X X X X X X X X X  X X X  X X X   

7 X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X 

8 X X X X X X X  X X X X X  X     X 

9 X X X X X X X  X X X X X X X      

10 X X X X X X  X X X X X X X       

11 X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X 

12 X X  X X X X X X X X X X X   X    

13 X X X X X X X X   X X X X X X X X X  

14 X X X X X X X X X X X X X X     X  

15 X X X X X  X X X X X X  X X X X X   

16 X X X X X X  X X  X X  X X X     

17 X X X X X X  X X  X X X    X   X 

18 X X X X X X X X  X X X X X X X X X  X 

19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

21 X X X X   X X X X  X X  X   X X  

22 X X X X   X X X X  X X X X   X   

23 X X X X X X X X X X X X         

24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

25 X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X 

26 X X X X X X X X X X X    X X X   X 

27 X X X X X X X X X X X X  X X  X X  X 

28 X X X X X X X X  X X X X X X  X X X  

29 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

30  X X X  X X X X X  X   X  X X  X 

31 X X X X X X X X X X  X   X X X    

32 X X  X  X X X X X  X   X X X X X X 

33 X X  X  X X   X X X   X    X  

34 X X X X  X X X X X  X   X    X X 

35  X X X X X X X X X X X X X       

36 X X X X X X X X X X X X X X X  X    

37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

39 X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

41  X X X     X   X X  X X     

42 X X  X   X  X X     X X X   X 

43 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

44 X X X X X X X X X X X X X X X X  X   

45 X X X X X X X X X X X X  X X X X X   

46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

47 X X X X X X X X X X X X X X X X  X   

48 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

49 X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X 

50 X X X X  X X X  X  X X   X  X X X 
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Resultado da provinha Brasil 2013.2 

 
Nº Questões 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 X X X X  X      X  X       

2 X X X X X X X X  X X X X  X      

3      X X X       X   X   

4 X X    X X  X X  X   X X    X 

5 X X  X X X X X X X  X   X X   X  

6 X X X X X X X X X X  X X X  X X X   

7 X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X 

8 X X X X X X X  X X X X X  X     X 

9 X X X X X X X  X X X X X X X      

10 X X X X X X  X X X X X X X       

11 X X X X X X X X X X X X X X   X    

12 X X  X X X X X   X X X X X X X X X  

13 X X X X X X X X X X X X X X     X  

14 X X X X X  X X X X  X  X X X X X   

51 X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X 

52 X X X   X X X X X X X X X   X X  X 

53 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

54  X X X X X X  X X X X X  X X  X   

55  X  X     X      X  X    

56 X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

57 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

58 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

59 X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X 

60 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

61 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

62  X X    X X X    X    X    

63 X X X X X  X X X X X X X   X X X X X 

64  X X X X X X X X X  X X  X  X X X X 

65 X X X X X X X X X X X X X X X X X   X 

66 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

67 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

68 X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X 

69 X X X X X X X X X X X X X X X  X X   

70 X X X X X X X X X  X X X X X X X    

71  X  X X X X  X   X     X   X 

72 X X X X X X   X  X X    X  X  X 

73 X X X X X X X X X X  X X  X  X    

74 X X   X X X X  X X X X X X X X   X 

75 X X X X X X X X X X X X  X X   X  X 

76 X X X X X X X X X X X X X  X  X    

77 X X X X X X  X X X X X  X X  X    

78 X X X X X X X X X X X X X  X X   X  

79 X X X X X X X X X X X X   X  X X X X 

80 X X X X X X X X  X X X X  X  X X X  

81 X X X X X X  X X  X X  X X X X X X X 

82 X X X X X X  X X X X X X X X X X X X  

83 X X X  X X X X X X X X      X X  

84 X X X X X X X X X X X X   X     X 

85 X X X X X X X X X X X X   X X     

86 X X X X X  X X X X X X  X X  X    

87  X X      X            

88 X X X   X X  X   X   X   X X  
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15 X X  X X X  X X  X X  X X X     

16 X X X X X X  X X  X X X   X    X 

17 X X  X X X X X X X X X X X X  X X X X 

18 X X X X X X X X X X X X X X X X X    

19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X 

22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

26 X X X X X X X X X X X X X X X X X  X  

27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

29 X X X X X X X X X X X  X X X X X X   

30  X X X  X X X X X  X   X  X X  X 

31 X X X X X X X X X X  X   X X X    

32 X X  X  X X X X X  X   X X X X X X 

33 X X  X  X X   X X X   X    X  

34 X X X X  X X X X X  X   X    X X 

35  X X X X X X X X X X X X X       

36 X X X X X X X X X X X X X X X  X    

37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

38 X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

40  X X X X    X   X X  X X     

41 X X  X   X  X X     X X X   X 

42 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

43 X X X X X X X X X X X X X X X X  X   

44 X X X X X X X X X X X  X  X X X X   

45 X X X X X X X X X X X X X X  X  X X  

46  X X X  X X X X  X    X X    X 

47  X X X X X X X X  X X X X X X  X   

48 X X X   X X X X X X X    X X   X 

49 X X X X X               X 

50 X X X X  X X  X X X X X X X  X    

51 X X X     X    X    X     

52 X X X  X X  X X X X X X X   X   X 

53 X X X   X X X X X X X X X  X X   X 

54 X X X X  X X X X X X X X X X X X  X  

55 X X X X X X X   X  X  X X X X    

56 X X X X  X X X X     X X  X    

57 X X X  X X  X      X     X X 

58 X X X X  X X X X X X X  X X  X   X 

59 X X X X  X X X X X X X X  X  X X X  

60 X X X X  X X X X X X  X X X X X  X  

61 X X X X  X X X X X X X X X  X X    

62 X X X X   X X X X X X X X   X  X  

63 X X  X X X X X X  X X  X X X    X 

64 X X X      X    X X    X   

65 X X X X  X X X X X X X X X X X X   X 

66 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

67 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

68 X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X 

69 X X X X X X X X X X X X X X X  X X   

70 X X X X X X X X X  X X X X X X X    

71  X  X X X X  X   X     X   X 

72 X X X X X X   X  X X    X  X   



115 
 

 

73 X X X X X X X X X X  X X  X  X    

74 X X   X X X X  X X X X X X X X    

75 X X X X X X X X X X X X  X X   X  X 

76 X X X X X X X X X X X X X  X  X   X 

77 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  

78 X X X X X X X X X X X X X  X X     

79 X X X X X X X X X X X X   X  X X   

80 X X X X X X X X  X X X X  X  X X   

81 X X X X X X  X X  X X  X X X X X   

82 X X X X X X  X X X X X X X X X X X X  

83 X X X  X X X X X X X X      X   

84 X X X X X X X X X X X X   X      

85 X X X X X X X X X X X X   X X     

86 X X X X X  X X X X X X  X X  X    

87  X X      X            

88 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

 


