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RESUMO  
 

 

O objetivo dessa pesquisa foi refletir sobre os resultados de cinco turmas de escolas 

públicas do quinto ano na Prova Brasil, investigando algumas possíveis razões para o sucesso 

ou não dos estudantes na referida prova. Na primeira fase da pesquisa foi realizada análise 

documental da Proposta Pedagógica da Prefeitura da Cidade do Recife e do documento de 

referência da Prova Brasil. Foi possível verificar que os dois documentos partem de 

pressupostos conceituais similares: têm uma visão sociointeracionista de linguagem e 

apresentam a ideia de leitura como interação. As competências apresentadas na Proposta 

Pedagógica da PCR têm correspondências com a maioria das habilidades vistas na matriz da 

Prova Brasil. Na segunda fase da pesquisa, foi realizado um estudo de campo. Quanto aos 

resultados da avaliação dos estudantes na Prova Brasil, foram identificadas  inconsistências na 

progressão de habilidades proposta na escala de proficiência do INEP e na articulação entre a 

interpretação dos resultados e  alguns princípios acerca do processo de leitura expostos na 

apresentação da concepção de leitura explicitada. Foram também aplicados dois testes com os 

alunos. A comparação entre os resultados na Prova Brasil e nos testes aplicados evidenciou 

que dos 15 descritores apresentados na matriz da Prova Brasil, em 12 os alunos obtiveram 

melhor desempenho nos testes elaborados no âmbito desta pesquisa. Os resultados apontaram, 

portanto, problemas em relação à confiabilidade nos testes principalmente pela 

impossibilidade de acesso aos itens dos testes. Por fim, foram analisadas aulas de leitura nas 

escolas selecionadas, buscando investigar as condições de ensino nas quais os alunos estavam 

inseridos, principalmente quanto às atividades de interpretação escrita de textos, com o 

objetivo de investigar se as crianças tinham familiaridade com os tipos de itens do exame. 

Três, dentre as cinco  turmas, tiveram maior diversidade de atividades no ensino da leitura. As 

crianças tiveram experiências em sala de aula que poderiam favorecer a familiaridade com os 

tipos de questões propostas na Prova Brasil, mas em nenhuma dessas turmas, havia um 

trabalho sistemático mais aprofundado para o desenvolvimento de tais habilidades e nem 

diversificação dos tipos de atividades de leitura, considerando-se as diferentes finalidades de 

leitura presentes na sociedade. Tal ausência pode, portanto, ser uma das causas para as 

dificuldades de compreensão de textos de muitas crianças evidenciadas nos resultados dos 

avaliações realizadas. Para concluir, os dados sinalizam para a necessidade de revisão dessa 

avaliação em larga escala e para a implantação de políticas públicas voltadas para a formação 

do professor quanto ao eixo da leitura. 

Palavras-chave: Compreensão leitora. Prova Brasil. Avaliação em larga escala.  



 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to think about the results of five fifth grade groups of 

public schools in Brazil Exam, investigating some possible reasons for the students´ success 

or not on the mentioned exam.  During the first phase of the research, a documental 

evaluation of the Pedagogical Proposal of the City Hall of Recife and of the reference 

document of Brazil Exam. We could see that both documents have similar conceptual 

presuppositions: they both have a social interactionist view of language and have the Idea of 

reading as interaction.  Capacities presented in the Proposal have their matches with most of 

the skills seen in the matrix Brazil Exam. During the second phase of the research, a field 

study was carried out. Concerning the results of the students´evaluation on the Brazil Exam, 

there were inconsistencies in the progression of skills that was proposed in the INEP 

proficiency scale and in the articulation between the interpretation of the results and some 

principles about the reading process exposed when presenting the explicated reading 

conception Two tests were also administered to students. Comparison between the results in 

Brazil Exam and in the tests administered showed that from the fifteen presented descriptors 

in the original Brazil Exam, in twelve of them the students had better results in the 

administered tests made under the scope of this research. Thus, the results showed there were 

problems concerning reliability of the tests mainly for the impossibility to Access the items of 

the tests. Lastly, reading classes at chosen schools were analyzed to investigate teaching 

conditions in which students were, mainly concerning written text interpretations, so that one 

can check if  children were familiar with the kinds of items in the exam.Three from the five 

groups had greater variety of activities in teaching reading. Children had experiences in 

classroom that could make them familiar to the kind of questions proposed in the Brazil 

Exam, but in none of these groups there was a systematic deeper work neither to develop such 

skills nor diversity of reading activities, considering the different reading goals in society. 

Therefore, such lack might be one of the reasons for children´s texts comprehension 

difficulties shown in the results of the evaluations. Concluding, data show the need to review 

this large-scale evaluation and implementing public policies aiming teacher trainning in 

reading.  

 

Key-words: Reading comprehension. Brazil Exam. Large-scale evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Inúmeros são os questionamentos realizados, anualmente, sobre o desempenho dos 

estudantes nas diferentes áreas do conhecimento. Tais indagações, muitas vezes, permanecem 

sem respostas; em outros momentos são apresentados resultados oriundos de avaliações 

realizadas dentro e fora da escola.  Essas avaliações, via de regra, são de diferentes tipos: 

diagnóstica, formativa e somativa.  Ocorrem em forma de avaliação interna e externa e têm 

uma abrangência em pequena ou larga escala.  

As avaliações realizadas internamente, no âmbito escolar, servem, principalmente, 

para (re) direcionar a prática docente, tendo em vista o avanço das aprendizagens de conceitos 

/ teorias / habilidades ainda não ensinadas ou retomada do que não foi aprendido segundo as 

expectativas do docente. Servem, ainda, para a emissão de pareceres sobre as aprendizagens 

realizadas pelos discentes ao longo de um determinado período, para o registro de 

acompanhamento dos estudantes de um ano letivo a outro, com o objetivo de informar aos 

professores da próxima etapa escolar sobre a situação dos alunos, para o acompanhamento da 

vida escolar pelos responsáveis pelos estudantes, ou mesmo para que o próprio docente 

organize melhor os dados para analisar o percurso de aprendizagem de cada estudante, dentre 

outros propósitos.  

Em nível mais amplo, em larga escala, tais avaliações objetivam mensurar o nível de 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e pensar em políticas públicas para a melhoria 

do ensino.   

No que concerne à avaliação externa e em larga escala da educação básica no Brasil, 

podemos mencionar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil; e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), que têm uma abrangência nacional. Em nível estadual, é 

realizado o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE); e nas escolas da 

cidade do Recife (capital pernambucana), o SMAR (Sistema Municipal de Avaliação de 

Rede). Ainda, é aplicado com os estudantes de 15 anos o Programme for International Student 

Assessment (Pisa).  

O SAEB e a Prova Brasil buscam verificar as habilidades que os estudantes 

demonstram ter desenvolvido na vida escolar e servem para ranquear o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica).  

 O IDEB serve para detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem 

baixa performance e monitorar a evolução temporal do desempenho desses estudantes (Brasil, 
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2007). Este índice é apresentado a partir de: “a) indicadores de fluxo (promoção, repetência e 

evasão) e b) pontuação em exames padronizados obtidos por estudantes ao final de 

determinada etapa do sistema de ensino (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3º ano do 

Ensino Médio)” (BRASIL, 2007, p.7). Segundo informações fornecidas no site do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Pernambuco, em 

2007, numa escala de zero a dez, estava com o IDEB 3,5 para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Tal nota estava abaixo da média nacional que correspondia a 4,2, e muito longe 

da meta a ser atingida até 2022: 6,0. No ano de 2009, tais números foram modificados. 4,6 

correspondia à média nacional das séries iniciais e 3,9 à média do estado para as mesmas 

séries. No ano de 2011, a média nacional subiu para 5,0, enquanto que a estadual aumentou 

para 4,2 atingindo a antiga média nacional.    

Quanto aos números da rede municipal de ensino, o IDEB de Recife, em 2007, foi de 

3,8 e em 2009, 4,1, permanecendo este mesmo índice em 2011 (4,1). Tal índice é preocupante 

para o Estado e mobiliza a comunidade de educadores a pensar e repensar o que tem 

ocasionado o mesmo, e também a refletir sobre as práticas que são efetivadas em sala de aula, 

e o que tem contribuído para esses péssimos resultados, ou o que não tem sido feito para que 

esses números aumentem. 

As avaliações como a Prova Brasil verificam os conhecimentos nas áreas de 

Matemática e Língua Portuguesa. Na área de Língua Portuguesa, os exames avaliam as 

habilidades referentes à leitura. Segundo os resultados apresentados, as crianças de 

Pernambuco tiveram um péssimo desempenho nessas avaliações. Acreditamos que diferentes 

fatores podem ocasionar isso, um deles pode ser o tipo de avaliação realizada com as crianças 

e jovens. São muitos os questionamentos acerca dessa avaliação: Como é este teste? Quais as 

habilidades requeridas? O nível das questões é pertinente ao nível dos alunos? Outro ponto a 

ser pensado é a vivência dos alunos com práticas de leitura em sala de aula. Quais atividades 

vivenciadas pelos alunos no dia a dia possibilitam aos mesmos ler e compreender textos? Os 

tipos de atividades e de questões respondidas em sala de aula têm semelhança com as 

questões propostas nos testes da Prova Brasil? Que habilidades são requeridas desses alunos 

para responder às questões? Será que essas habilidades são condizentes com as esperadas pelo 

SAEB e pela Prova Brasil?  

 Pouco se tem discutido a respeito dessas questões, sendo necessário nos debruçarmos 

sobre elas.  Foi realizado um levantamento em cinco revistas brasileiras (Cadernos de 

Pesquisa; Educação e Sociedade; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; Revista 

Brasileira de Educação; Leitura: teoria e prática), nas edições disponibilizadas entre os anos 
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de 2005 e 2010, e foi confirmado que, de fato, tais questionamentos não têm sido objeto 

prioritário de investigação no Brasil.  O levantamento deu-se a partir do sumário de tais 

periódicos nos sites da internet em que os mesmos são disponibilizados, sendo a maior parte 

pesquisada no Cielo.  Foram observados os títulos dos artigos publicados em 78 números 

diferentes referentes aos diversos periódicos acima explicitados, dentre os quais, apenas um 

artigo abordou tal assunto. O artigo discute sobre a avaliação externa de escolas e sistemas de 

ensino e fala um pouco sobre o sistema de avaliação educacional do Brasil. 

 Também foi realizado um levantamento dos temas dos trabalhos publicados no GT 10 

da ANPED dos últimos cinco anos (2005-2009), e neste período foi encontrado apenas um 

trabalho,  que trata do desempenho em leitura por alunos de escolas públicas.   

Diante das indagações expostas e da escassez de estudos publicados sobre o tema, nos 

propusemos, nesta pesquisa, a refletir sobre os resultados de cinco turmas de escolas públicas 

na Prova Brasil, investigando algumas possíveis razões para o sucesso ou não dos estudantes 

na referida prova. Duas questões principais podem ser levantadas: (1) os conhecimentos / 

habilidades avaliados devem ser ensinados na escola segundo os documentos oficiais? Eles 

são ensinados?; (2) os testes da Prova Brasil realmente avaliam o que dizem avaliar? 

Em relação à primeira questão, pode-se indagar se, de fato, o que é avaliado na Prova 

Brasil é indicado como relevante nos documentos curriculares que orientam, ou deveriam 

orientar, a prática docente, e se, sendo contemplado no documento, é de fato ensinado pelos 

docentes em suas aulas. Mesmo considerando a grande relevância da investigação dos modos 

como a leitura é ensinada pelos professores, nesta pesquisa, o foco central será analisar se os 

documentos oficiais que orientam a prática dos docentes investigados contemplam as 

habilidades avaliadas na Prova Brasil, ou seja, se os professores deveriam, de fato, ensinar o 

que na matriz do teste está proposto.  

Em relação à segunda questão, pode-se perguntar se os itens do teste são elaborados de 

modo a realmente avaliar as habilidades a que se propõem. Além disso, pode-se também 

questionar acerca das condições de realização da prova, incluindo-se o debate sobre se os 

estudantes têm familiaridade com os tipos de itens, de modo a entender realmente o que 

precisa fazer para responder às perguntas. Em relação à elaboração dos itens, não será 

possível investigar, dado que as provas aplicadas não são disponibilizadas para análise pelo 

INEP / MEC. Quanto às condições de realização da prova, um dos tópicos de reflexão é a 

familiaridade das crianças com os tipos de itens e sua disponibilidade para responder a prova. 

Tais aspectos serão objeto de discussão nesta Tese. 

 Desse modo, os objetivos específicos são: 



 12 

  

 analisar a Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sobretudo em relação às orientações acerca de quais 

conhecimentos e habilidades de leitura devam ser ensinados; 

 analisar a Matriz de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova 

Brasil, referente ao teste de leitura, sobretudo em relação às orientações acerca de quais 

conhecimentos e habilidades de leitura devam ser avaliados;  

 comparar as orientações da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Recife e a Matriz 

de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil quanto aos 

conhecimentos e habilidades de leitura citados nos dois documentos; 

 analisar atividades de interpretação escrita de textos vivenciadas em sala de aula, 

comparando-as às questões da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova 

Brasil, quanto à estrutura e habilidades requeridas; 

 comparar os desempenhos de estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental no 

exame da Prova Brasil e em dois testes específicos de leitura aplicados em sala de aula 

com estrutura similar às questões do teste aplicado na Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil, no mesmo período em que o exame nacional foi 

aplicado. 

 

Em resumo, com base nos dados analisados, buscar-se-á, portanto: 

1) entender se as habilidades e conhecimentos de leitura avaliados na Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil fazem parte do rol de 

conhecimentos e habilidades citados na Proposta Pedagógica da Rede Municipal 

do Recife, ou seja, se o exame avalia o que é prescrito na Proposta pedagógica, 

sendo, portanto, validado como relevante para o ensino de leitura nesta etapa de 

escolaridade;  

2) investigar algumas possíveis razões para o baixo resultado das crianças neste 

exame: 

a. verificando se os desempenhos dos estudantes na Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil aplicado em 2009 em escolas da Rede 

Municipal do Recife equivaleram ao que eles demonstraram possuir em 

outros testes de leitura aplicado no mesmo período letivo, com a finalidade 

de problematizar acerca das condições de realização das provas;  
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b. investigando se os tipos de atividades de interpretação escrita dos 

estudantes vivenciados em sala de aula têm semelhanças com os itens que 

compõem os testes da Avaliação Nacional de Rendimento Escolar – Prova 

Brasil ou se as crianças careciam de experiências com os tipos de questões 

do Exame. 

 

Para dar conta dos objetivos pretendidos organizamos este texto da seguinte forma: 

inicialmente, será exposta a discussão teórica a respeito da leitura, do ensino da leitura e da 

avaliação. Depois, será exposta a metodologia de pesquisa adotada. Em seguida, serão 

apresentados os resultados da pesquisa, primeiro em relação à análise documental e depois em 

relação aos desempenhos dos estudantes e das relações entre tais resultados e os tipos de 

atividades de interpretação escrita vivenciados em sala de aula. Por fim, serão expostas as 

conclusões da pesquisa e a referência bibliográfica.  
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2 COMPREENSÃO LEITORA.  

 

 A prática da leitura é algo muito presente na vida das pessoas. Estamos, geralmente, 

em contato com diversos textos e precisamos interagir com muitos deles. Vivemos em uma 

sociedade letrada, no entanto, ainda existe um percentual de pessoas que não sabem ler, nem 

escrever e outras que o fazem com dificuldades e muitas dessas pessoas frequentaram ou 

frequentam a escola. Na busca de entendimento e solução para esses problemas, pesquisas e 

avaliações são desenvolvidas.  

 Algumas dessas pesquisas tentam compreender a razão do alto índice de alunos que 

frequentam as escolas e têm dificuldades quanto à apropriação de habilidades referentes à 

compreensão leitora. É preciso entender as razões pelas quais, hoje, muitos alunos concluintes 

do ensino médio apresentam dificuldades no momento em que são postos diante do texto 

escrito. São colocadas questões quanto ao processamento cognitivo no momento do 

desenvolvimento da leitura, ao contexto social no qual o leitor está inserido e seu nível de 

letramento e às práticas de letramento vivenciadas por este fora da escola, bem como questões 

específicas a respeito das práticas de leitura desenvolvidas no espaço escolar.  

 Neste capítulo, falaremos um pouco acerca desse problema. Inicialmente faremos uma 

explanação breve sobre a leitura como prática social e em seguida, será apresentada uma 

discussão sobre as concepções de leitura e  o processamento textual.   

 

2.1 Leitura como prática social. 

 

A leitura tem várias funções na sociedade e todas são importantes, o que se precisa ter 

em mente é a finalidade para a qual se está lendo determinado texto. Segundo Solé (1998), 

nós lemos para obter uma informação precisa, obter uma informação de caráter geral, 

aprender, revisar um escrito próprio, por prazer, comunicar um texto a um auditório, praticar a 

leitura em voz alta, dentre outras.  

Ao se ter clara a finalidade da leitura resta saber a melhor estratégia para dar conta dos 

objetivos da mesma.  

As discussões sobre as diferentes práticas de leitura, via de regra, se voltam para a 

leitura de textos literários e a leitura como fonte de conhecimento, de aprendizagem, porém é 

importante ressaltar que ambas as funções estão interligadas. Um texto literário pode ser fonte 

de prazer e conhecimento e da mesma forma, um texto voltado para informar pode ser fonte 

de aprendizagem e prazer para quem dele faz uso, assim como defende Petit (2008).  
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A leitura pode ser vista como fonte de prazer ou fruição, pois pode proporcionar ao ser 

leitor encantamento, prender sua atenção. No contato com o texto, o leitor pode  se envolver 

com o escrito, passar a fazer parte dele, como bem afirmou Clarice Lispector em seu livro 

Felicidade Clandestina. “Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu 

amante” (LISPECTOR, 1998, p. 12). O texto, então, pode servir como fonte de lazer, deleite, 

divertimento, dependendo do nosso nível de envolvimento com ele. Segundo Elias José,  

 

Somos capazes de sentir no texto os cheiros, os gostos, os sons, as cores e as 

formas do mundo, quando tocados pela magia das palavras. Os bons leitores 

também são artistas. Artistas recebedores, recriadores do texto. Eles 

enriquecem o jogo com suas vivências. Acrescentam sonhos aos sonhos, 

mistérios aos mistérios. Completam ou modificam o que lhes foi proposto 

(JOSÉ, 1997, p. 69).  

   

 

 Vale ressaltar que o prazer é subjetivo e que não se ensina o aluno a desenvolver o 

gosto pela leitura, nem se pode afirmar que a leitura de determinado texto proporciona o 

prazer estético. Os textos devem ser levados para a sala de aula e lidos de diferentes formas. 

Aos leitores, cabe deleitar-se ou não, não se tendo, necessariamente, essa obrigação. Um texto 

pode entusiasmar uns e não chamar a atenção de outros, esse não é o único objetivo da leitura. 

Conforme afirmamos anteriormente, os livros e textos também são fontes de conhecimentos. 

Ao interagir com o texto, o leitor aciona mecanismos que o fazem refletir e transformar seus 

saberes. A partir dessa interação, o leitor tem acesso à informação e dá continuidade ao seu 

processo de formação. Muito mais do que entrar em contato com o texto, o leitor descobre um 

mundo novo e amplia o seu. Isso faz com que o mesmo se transforme e interfira de modo 

diferente no meio do qual faz parte e dê novos significados às suas leituras. 

Para Petit (2008, p. 61), “a leitura é um meio para se ter acesso ao saber, aos 

conhecimentos formais e, sendo assim, pode modificar as linhas de nosso destino escolar, 

profissional e social”.   Sabemos que existem vários meios de acesso ao conhecimento, para 

os leitores e não-leitores, mas queremos ressaltar, nesse momento, a importância do texto 

como lugar privilegiado do saber e de acesso à cultura, como fonte de descobertas que 

influenciam o modo de pensar dos leitores e ouvintes ativos. Assim como Silva (1996), 

defendemos que os materiais impressos são meios de comunicação e divulgação do 

conhecimento. Nesse sentido, defendemos que o acesso a diversos textos permite ao indivíduo 

uma maior capacidade crítica e uma maior autonomia para compreender o mundo, conforme 

pensamento de Silva (1996, p. 41): “ler é realmente participar mais crítica e ativamente da 

comunicação humana”. .  
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Petit (2008), numa pesquisa realizada com jovens franceses, afirmou que a leitura 

enquanto fonte de conhecimento servia como atalho para a elaboração da subjetividade dos 

jovens franceses e dizia acreditar que tal fato não se dava apenas com esses jovens.  

 

Estou convencida de que a leitura, em particular a leitura de livros, pode 

ajudar os jovens a serem mais autônomos e não apenas objetos de discursos 

repressivos ou paternalistas. E que ela pode representar uma espécie de atalho 

que leva de uma intimidade um tanto rebelde à cidadania (PETIT, 2008, p. 

19).   

 

 

A leitura é meio de desenvolver a originalidade e também permite ao leitor 

interpretações diversas, conforme pensamento de Petit (2008) ao afirmar que os leitores 

apropriam-se dos textos e dão novos significados aos mesmos, não podendo-se controlar os 

modos como um texto pode ser lido ou entendido. Para esta pesquisadora, o leitor altera o 

sentido do texto, mas também é transformado pelo mesmo. A leitura pode, dessa forma, 

contribuir para a “recomposição da identidade”, considerando-se que a identidade está em 

permanente transformação.  

 

O leitor não é passivo, ele opera um trabalho produtivo, ele reescreve. Altera o 

sentido, faz o que bem entende, distorce, reemprega, introduz variantes, deixa 

de lado os usos corretos. Mas ele também é transformado: encontra algo que 

não esperava e não sabe nunca onde isso poderá levá-lo (PETIT, 2008, p. 29).   

 

 

Para Petit (2008, p.,37), a leitura pode, ainda, “nos tornar mais aptos a enunciar nossas 

próprias palavras, nosso próprio texto, e a ser mais autores de nossas vidas”. 

Como afirmamos, anteriormente, lemos por diversas razões ou finalidade. Além das 

finalidades já apontadas por nós, neste capítulo, a leitura como fonte de prazer e 

conhecimento/aprendizagem, é importante falarmos de outras finalidades referentes à mesma. 

Solé (1998) explicita algumas finalidades que traremos a seguir:  

A leitura para obter uma informação precisa, que seria uma leitura muito seletiva que é 

realizada com o intuito de localizar algo, tal como um  número em uma lista telefônica; o 

significado de uma palavra no dicionário, etc.  

A leitura para seguir instruções. Este tipo de leitura deve permitir ao leitor fazer algo 

concreto, como usar uma receita culinária, seguir as instruções de um jogo, as orientações 

para usar um determinado aparelho, dentre outros.    

 A leitura para obter uma informação de caráter geral, que seria a leitura na qual não há 

a necessidade de se deter, entender o texto como um todo, neste momento o leitor lê apenas 
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para saber do que se trata o escrito e decidir se aquele texto lhe interessa ou não para uma 

leitura mais refinada. 

 A leitura para revisar um escrito próprio, ou seja, a leitura para ver se o que se quis 

dizer foi dito da forma adequada tendo o escritor de revisar seu próprio texto como autor e 

colocando-se no lugar de futuro leitor.  

 Ler para comunicar um texto a um auditório. Segundo a autora, 

 

Este tipo de leitura é própria de grupos de atividades restritos (ler um discurso, 

um sermão, uma conferência, uma aula magistral; ler poesia em uma 

apresentação). Sua finalidade é que pessoas para as quais a leitura é dirigida 

possam compreender a mensagem emitida, e para isso o leitor pode utilizar 

toda uma série de recursos – entoação, pausas, exemplos não-lidos, ênfase em 

determinados aspectos... – que envolvem a leitura em si e que estão destinados 

a torná-la amena e compreensível (SOLÉ, 1998, p. 97). 

 

 

 Ler em voz alta para praticar a leitura. Esse tipo de leitura é a que o professor propõe 

para ver a fluência dos alunos, se estes leem com clareza, rapidez, respeitando a pontuação e 

pronunciando corretamente as palavras.  

 Por fim, podemos mencionar, ainda, segundo esta autora (Solé, 1998), a leitura para 

verificar o que se compreendeu, que é uma prática escolar muito comum. É avaliação do que 

foi compreendido pelos alunos, “respondendo perguntas sobre o texto ou recapitulando-o 

através de qualquer outra técnica” (SOLÉ, 1998, p.  99).   

 Seja como leitores ou ouvintes ativos, a leitura só tem importância para quem dela 

sabe fazer uso. Para saber utilizá-la de forma autônoma, é preciso interagir com o texto e lhe 

atribuir significados, sendo necessário, para isto, também, a “decodificação” do texto.  

 

2.2 Concepções de leitura e processamento textual.  

  

 Quando falamos sobre leitura, uma questão que se faz presente é a explicitação da 

concepção que se está seguindo. A concepção de leitura acompanha a de língua e a concepção 

de língua adotada neste estudo é a apresentada por Koch (2009, p. 15), “Língua como lugar de 

interação”. Nesta, há a defesa de que os sujeitos “(re) produzem o social na medida em que 

participam ativamente da definição da situação na qual se acham engajados, e que são atores 

na atualização das imagens e das representações sem as quais a comunicação não poderia 

existir”.  Nessa concepção dialógica, o texto é o lugar da interação, e o sentido do texto é 
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construído na interação texto-leitor. O interlocutor possui um papel ativo na construção do 

sentido do texto.  Nesse sentido, os interlocutores perante o texto são, 

 

sujeitos ativos que -  dialogicamente – nele se constroem e são construídos. 

Desta forma há lugar, no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais 

variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o 

contexto sócio-cognitivo dos participantes da interação (KOCH, 2009, p. 17).   

 

 

 Nessa perspectiva, também é defendido o processamento textual em uma de suas 

correntes, a interacionista. Para melhor compreender seus pressupostos a seguir, 

explicitaremos os modelos teóricos que apresentam explicações de como ocorre o processo de 

leitura. Tais modelos buscam apresentar ideias de como o texto é compreendido pelo leitor. 

Os modelos aos quais nos referimos são classificados, frequentemente, em modelos 

ascendentes – bottom up, descendentes – top down, e interativos.    

 Para os defensores do modelo ascendente – buttom up, a compreensão do texto ocorre 

de forma gradual, iniciando-se pelas unidades menores, expandindo-se para as unidades 

maiores. O processamento textual é principiado pelas letras, acompanhado das palavras, 

frases, seguindo até a compreensão do todo do texto, havendo a decodificação de todas as 

unidades presentes no enunciado escrito. Quanto ao segundo modelo, “o descendente”, existe 

a defesa de que o processamento textual não ocorre letra por letra, mas hierarquicamente, 

parte das estruturas maiores para as menores. Como pode ser observado na afirmação a 

seguir: 

 

O leitor não procede letra por letra, mas usa seu conhecimento prévio e seus 

recursos cognitivos para estabelecer antecipações sobre o conteúdo do texto, 

fixando-se neste para verificá-las. Assim, quanto mais informação possuir um 

leitor sobre o texto que vai ler, menos precisará se “fixar” nele para construir 

uma interpretação. Deste modo o processo de leitura também é sequencial e 

hierárquico, mas, neste caso, descendente: a partir das hipóteses e 

antecipações prévias, o texto é processado para sua verificação. As propostas 

de ensino geradas por este modelo enfatizaram o reconhecimento global de 

palavras em detrimento das habilidades de decodificação, que nas concepções 

mais radicais são consideradas perniciosas para a leitura eficaz (SOLÉ, 1998, 

p. 23 - 24).  

 

 O terceiro modelo de processamento textual é o interativo. Nesse modelo, entende-se 

que a compreensão do texto ocorre a partir da interação do leitor com o autor, mediado pelo 

texto. Para os defensores desse modelo, no momento em que o leitor entra em contato com o 

texto, ele aciona diferentes estratégias que serão responsáveis pela interpretação do 
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enunciado. Tais estratégias são acionadas antes, durante e após a leitura do texto e/ou de suas 

sentenças. 

 Estudiosas como Kato (1995); Solé (1998) e Colomer e Camps (2002) afirmam que os 

modelos ascendente e descente podem ser entendidos a partir do modelo interativo, pois neste 

modelo as informações são processadas de modo ascendente e descendente, simultaneamente, 

a partir da interação do leitor com o texto.   

 Na interação é que a leitura torna-se significativa, a partir da construção do sentido do 

texto, diferentemente do que se acreditava outrora, momento em que vigorava a concepção de 

língua como representação do pensamento, ou como instrumento de comunicação. Tanto na 

concepção de língua como representação do pensamento, quanto na concepção de língua 

como instrumento de comunicação, acreditava-se que o sentido do texto estava no próprio 

texto, não era construído nessa relação de interação. Hoje, vários estudiosos, como podemos 

observar a seguir, defendem essa perspectiva interacionista. Dela também comungamos.   

 Colomer e Camps (2002) afirmam que o sentido do texto não pode ser dado apenas 

pela significação das palavras, nem do significado literal do texto, há no momento do 

processamento textual a necessidade contínua de raciocínio, dedução e inferenciação.  

 Marcuschi (1996), defendendo o modelo interativo de processamento textual, afirma 

que durante o momento da leitura uma parte do texto é suposta pelo leitor. Para ele, essa é 

uma atividade de co-autoria.  

 

Um texto bem sucedido é aquele que consegue dizer o suficiente para ser bem- 

entendido, supondo apenas aquilo que é possível esperar como sabido pelo 

ouvinte ou leitor. É interessante notar que se o autor ou falante de um texto diz 

uma parte e supõe outra parte como de responsabilidade do leitor ou ouvinte, 

então a atividade de produção de sentidos (ou de compreensão de texto) é 

sempre uma atividade de co-autoria. Isto quer dizer que os sentidos são 

parcialmente produzidos pelo texto e parcialmente completados pelo leitor. 

Nesta maneira de ver os fatos e os usos da língua, percebemos que não é 

justificável ficar buscando todos os sentidos do texto como se eles estivessem 

inscritos de modo objetivo dentro do texto (MARCUSCHI, 1996, p. 44 - 45).  

 

 

 Este estudioso diz, ainda, que essa atividade de co-autoria do texto é mais do que obter 

informações a respeito do texto, é uma tarefa de atribuição de sentido. A compreensão do 

texto, segundo ele, ocorre, em boa medida, a partir do um processo inferencial, a partir das 

informações apresentadas pelo autor do texto e das informações que o interlocutor dispõe.   

 Marcuschi e Viana (1997, p. 31) afirmam que o contexto situacional e o fator 

cognitivo “determinam o nível de interação e o grau de compreensão a ser estabelecido. A 
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compreensão textual ocorre de maneira estratégica em vários níveis, podendo haver 

reformulação a cada passo.  

 Quanto à construção de sentidos, tais autoras afirmam que esta difere da decodificação 

e que cabe ao leitor decidir o objetivo e as estratégias a serem utilizadas para atribuir sentido 

ao texto. Por tratar-se de uma atividade individual de uma prática coletiva, mudam de um 

leitor para outro.  

 Para Koch (2009), baseada em Van Dijk e Kintsch (1983), o processamento textual se 

dá a partir do uso de estratégias de ordem sociocognitiva. São “estratégias de uso dos vários 

tipos de conhecimento que temos armazenados na memória” (KOCH, 2009, p. 45).    

 Acreditamos que ao produzir um texto, o locutor tem em mente um leitor em 

potencial. É esse leitor que dará sentido ao texto produzido ao interagir com o mesmo. Este 

construirá ou recuperará na memória um modelo do texto, constituindo-se, assim, a 

compreensão. Essa compreensão é subjetiva, pois irão interferir na mesma a 

intersubjetividade do emissor e interlocutor, como afirma Yunes (2009). 

 Ainda, a respeito das estratégias de compreensão leitora, encontramos Solé (1998), 

que afirma que estas são “procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de 

objetivos a serem realizados, o planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, 

assim como sua avaliação e possível mudança” (SOLÉ, 1998, p. 69 e 70). Afirma, ainda, que 

essas estratégias são procedimentos e estes são conteúdos de ensino e que as mesmas devem 

ser ensinadas, respeitando-se o fato de que não são receitas ou técnicas precisas, priorizando-

se procedimentos mais gerais.    

 

Se considerarmos que as estratégias de leitura são procedimentos de ordem 

elevada que envolvem o cognitivo e o metacognitivo, no ensino elas não 

podem ser tratadas como técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades 

específicas. O que caracteriza a mentalidade estratégica é sua capacidade de 

representar e analisar os problemas e a flexibilidade para encontrar soluções. 

Por isso, ao ensinar estratégias de compreensão leitora, entre os alunos deve 

predominar a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam 

ser transferidos sem maiores dificuldades para situações de leitura múltiplas e 

variadas (SOLÉ, 1998, p. 70). 

 

 

 Serra e Oller (2003) a respeito das estratégias de compreensão leitora afirmam que,  

As estratégias que se ativam ao longo da leitura atuam como procedimentos 

reguladores da própria leitura. Como tais, esses requisitos requerem a presença 

de objetivos a serem alcançados, de uma avaliação dos resultados e da 

posterior modificação, se necessário, da atividade de aprendizagem. A 

integração das estratégias de leitura no campo da competição do aluno lhe 
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permitirá avançar no sentido da auto-regulação de sua própria atividade de 

leitura (SERRA; OLLER, 2003, p. 35). 

 

 

 Com base em autores como Solé (1998), Serra e Oller (2003) e Brandão (2006), 

identificamos algumas estratégias de leitura. São elas: traçar objetivos para a leitura; antecipar 

sentidos do texto; relacionar os conteúdos dos textos com os conhecimentos prévios; ativar 

conhecimentos prévios; selecionar informações do texto identificando o que é fundamental e 

o que é pouco relevante para os objetivos de leitura; compreender o que está explícito no 

texto; avaliar a consistência interna do texto e sua compatibilidade com os conhecimentos que 

já se tem; comprovar a compreensão a partir da revisão; elaborar inferências de tipos 

diferentes, como interpretações, hipóteses, previsões e conclusões, identificar sinais gráficos 

com fluidez; reler, avançar ou utilizar elementos de ajuda externa para a compreensão léxica; 

construir o significado global; avaliar e controlar se a compreensão do texto ocorre e auto-

regular a atividade de leitura, partindo da revisão da própria atividade e da recapitulação do 

que se leu; avaliar e integrar a nova informação e reformular, se necessário, as ideias iniciais. 

 Solé (1998) apresenta seis estratégias de leitura:  

(1) compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura - nessa  estratégia o leitor 

precisar estar ciente do que está lendo, para que e por que fazer determinada leitura, ou seja, a 

finalidade do texto a ser lido, seja ela dada de forma explícita e implícita;  

(2) Ativar e aportar à leitura os conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão 

- esta segunda estratégia refere-se aos conhecimentos já internalizados por quem está lendo 

que devem ser acionados no momento da leitura e que são importantes para a compreensão do 

texto a ser vislumbrando, acionando conhecimentos sobre o gênero, o autor, a tipologia 

predominante, dentre outras questões.  

 (3) Dirigir a atenção ao fundamental, em detrimento do que pode parecer mais trivial - nesta 

terceira estratégia, a autora chama a atenção para o propósito que se tem ao ler o texto e o que 

está posto no mesmo que atenderá melhor a este propósito, o que não pode ser deixado de 

lado, as informações mais importantes que precisam ser consideradas para a compreensão do 

todo do texto, de acordo com o propósito inicial de leitura;  

(4) avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua compatibilidade 

com o conhecimento prévio e com o “sentido comum” - nessa estratégia é importante ao leitor 

analisar os elementos presentes no texto com seus conhecimentos e ser capaz de fazer 

julgamentos no sentido de afirmar se há ou não sentido naquele texto, se as idéias são 

coerentes e condizentes com o conhecimento socialmente estabelecido e com as idéias dele (o 
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leitor), se segue uma cadeia argumentativa e se a mesma é compreensível, sendo capaz ainda 

de dizer as dificuldades que o texto apresenta;  

(5) comprovar continuamente se a compreensão ocorre mediante a revisão e a recapitulação 

periódica e a auto-interrogação - neste momento cabe ao leitor interrogar-se a cada 

seguimento lido procurando ver se o que leu foi entendido, e relacionado com os anteriores, 

extraindo a ideia principal de cada parte e reconstruindo os pontos principais de cada 

seguimento, compreendendo-os para poder chegar à compreensão do todo. 

 (6) Elaborar e provar inferências de diversos tipos, como interpretações, hipóteses e previsões 

e conclusões - esta estratégia permite ao leitor antecipar ideias sobre ações dos personagens, 

desfecho das histórias, ou fazer suposições, tirar conclusões a partir dos elementos que foram 

expostos ou ainda, levantar hipóteses sobre o significado de determinada palavra 

desconhecida encontrada no texto.   

 Serra e Oller (2003) apresentam treze estratégias de leitura:  

(1) identificar sinais gráficos com fluidez - identificar as letras de cada língua com segurança, 

confiabilidade e fluidez;  

(2) reler, avançar ou utilizar elementos de ajuda externa para a compreensão léxica - essa 

estratégia leva o aluno a pensar “diante de determinadas palavras e termos, estrutura, frases 

feitas, etc. pouco conhecidos e ajudá-lo a procurar a acepção correta dentro do texto” (p.38 e 

39);  

(3) avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua correspondência 

com os conhecimentos prévios e com o que é ditado pelo senso comum,- analisar o que está 

posto com os conhecimentos que possuem verificando a fidedignidade do mesmo;  

(4) distinguir o que é fundamental do que é pouco relevante ou pouco pertinente com relação 

aos objetivos de leitura – o aluno deve ser capaz de distinguir o núcleo de informações 

essenciais do de informações suplementares. 

 (5) construir o significado global - “uma vez reconhecida as idéias principais e 

complementares, o aluno deve hierarquizá-las e resumi-las” (p.39);  

(6) elaborar e testar inferências de tipos diferentes, como interpretações, hipóteses, previsões e 

conclusões -  nesse caso os alunos têm que “antecipar ou imaginar como o texto vai 

prosseguir e ir comprovando se suas previsões estão corretas para poder modificá-las, se 

necessário, e fazer outras” (p.39);  

(7) estratégia estrutural - refere-se à habilidade de se distinguir entre a estrutura de um gênero 

ou outro, e características pertinentes aos mesmos;  

(8) atenção concentrada - estar atento, concentrado;  
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(9) conhecer os objetivos de leitura: o que?, por que?, para que devo ler? - segundo o autor 

“conhecer os objetivos conferirá sentido e significado à atividade de leitura e também 

permitirá a avaliação dos resultados desta” (p.40);  

(10) ativar os conhecimentos prévios pertinentes - refere-se à habilidade de estabelecer 

conexões entre o que já se sabe e o novo;  

(11) avaliar e controlar se a compreensão do texto ocorre e auto-regular a atividade de leitura, 

partindo da revisão da própria atividade e da recapitulação do que se leu - segundo os autores, 

significa dizer que “a avaliação deve ser contínua ao longo de todo o processo de leitura e 

simultânea com os mecanismos de auto-regulação” (p.41).  

 (12) relacionar os conhecimentos prévios pertinentes com a informação que o texto nos 

proporciona ao longo de toda a leitura - segundo os pesquisadores, quando alguém lê “ativa 

seus conhecimentos referentes à própria leitura e, ao mesmo tempo, aqueles aspectos do 

conhecimento pessoal vinculados ao conteúdo do texto” (p. 41);  

(13) avaliar e integrar a nova informação e reformular, se necessário, as ideias iniciais.  

 A respeito dessa última habilidade Serra e Oller (2003), afirmam que,  

 

Ao longo da atividade de leitura, o aluno deve saber refletir sobre a 

informação recebida, contrastá-la com suas idéias prévias e, partindo desse 

contraste, reformular, se necessário, as idéias que tinha. Assim, ao integrar a 

informação recebida, completa-se o ciclo iniciado com a interação do autor 

com o texto e o leitor. Por isso, o leitor modifica seus esquemas pessoais em 

função da nova informação proporcionada pelo texto e faz dela uma 

reconstrução pessoal e singular (SERRA e OLLER, 2003, p. 41).   

 

  Brandão (2006) apresenta seis estratégias de leitura:  

(1) traçar objetivos para a leitura - nessa estratégia o importante é o leitor ter em mente porque 

está lendo determinado texto, ou qual a finalidade para a leitura do mesmo, o que pode 

aprender ou usufruir do mesmo;  

(2) selecionar informações do texto - nessa estratégia, segundo a autora, o leitor deve voltar 

sua atenção para o que é essencial no texto, selecionando os elementos que pode deixar passar 

e os que precisa arquivar na memória, tal seleção servirá para atender os objetivos da leitura;  

(3) ativar conhecimentos prévios - o leitor, nesse momento, deve estabelecer relação entre o 

que está lendo e as informações já gravadas em sua mente;  

(4) antecipar sentidos do texto - são as previsões e hipóteses levantadas pelos leitores antes e 

durante a leitura do texto, fazendo uso de seus conhecimentos prévios, permitindo que os 

mesmos possam estabelecer relações entre os que estão lendo e suas expectativas.  
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 (5) elaborar inferências - que tem a ver com o que está posto nas entrelinhas; com o 

preenchimento pelo leitor das lacunas deixadas no texto, tanto a partir da relação entre 

informações dadas no texto, quanto entre essas e as trazidas pelos leitores de seu 

conhecimento de mundo;  

(6) avaliar e controlar a compreensão do texto - nesta estratégia, a autora enfatiza que o leitor 

deve, a todo o momento, durante a leitura de algo, refletir sobre o que está lendo, analisando 

suas antecipações, comprovando-as, refutando-as, modificando-as, descartando-as ou 

construindo outras; quando se fizer necessário. Para dar conta dessa estratégia é preciso 

algumas vezes, ressalta a autora, lançar mão de alguns recursos, tais como, reler o texto, ou 

parte dele, recorrer ao dicionário, ou a outras fontes que ajudem a compreender o escrito, “não 

basta monitorar a compreensão apenas, é preciso que o leitor aprenda a lançar mão de ações, 

que visem à solução das dificuldades encontradas durante a leitura do texto” (BRANDÃO, 

2006, p. 68).   

 Brandão e Rosa (2010) a esse respeito propõem cinco categorias de perguntas de 

compreensão textual; a primeira refere-se às perguntas de ativação de conhecimentos prévios, 

ou seja, são aquelas que geralmente ocorrem antes da leitura do texto e que objetivam 

provocar o leitor ou ouvinte sobre o que será lido para que o mesmo possa trazer à tona 

elementos que podem contribuir para a compreensão do texto; a segunda categoria é das 

perguntas de previsão sobre o texto, nesta, são levantadas hipóteses do que o texto irá tratar. 

Tais previsões podem se dar a partir da capa do livro, do conhecimento sobre o autor, pode-se 

imaginar o que irá acontecer após determinado trecho lido a partir do que já foi exposto. A 

terceira categoria proposta por tais autoras é das perguntas literais ou objetivas, na mesma as 

respostas das perguntas são dadas de forma explícita no texto. Na quarta categoria estão as 

perguntas inferenciais, quanto à estas, as autoras afirmam que são aquelas em que as 

informações não estão explicitamente no texto, sendo necessário ao leitor ou ouvinte 

estabelecer relações entre partes do texto, ou então relações extratextuais, ou seja, entre o que 

está no texto e os conhecimento que ele traz. As autoras chamam a atenção para o fato de que 

as perguntas de previsão podem ser classificadas como inferenciais, contudo o inverso não é 

verdadeiro, nem todas as perguntas inferenciais podem ser dadas como perguntas de previsão.  

A quinta e última categoria apresentada por essas pesquisadoras é referente às perguntas 

subjetivas - que são aqueles que solicitam a opinião do leitor, e que embora tomem o texto 

como referência, os alunos não precisam do mesmo para respondê-las.  
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 Compreendendo o que é dito a respeito de como o indivíduo processa o texto, 

chegando à compreensão do mesmo, resta agora entender como tratar tais questões em sala de 

aula.  
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3 O ENSINO DA LEITURA  

 

  

Neste capítulo, abordaremos, inicialmente, o ensino da leitura nos documentos 

oficiais, mais especificamente, o que está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na 

Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco; em seguida, 

faremos uma explanação sobre a leitura no livro didático e, por fim, faremos um levantamento 

do que é defendido sobre a prática docente no ensino da leitura e o que apontam algumas 

pesquisas sobre o tema.   

 

3.1 O que dizem os documentos curriculares sobre o ensino da leitura?   

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental é um documento elaborado pelo governo federal para auxiliar os profissionais 

da educação nas discussões pedagógicas, elaboração de projetos, no planejamento das aulas, 

nos momentos de reflexão sobre a prática e análise de material didático. 

Segundo os PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental, a leitura e a escrita 

são práticas complementares. Nessas práticas, os alunos conhecem os diferentes gêneros e 

desenvolvem estratégias para lê-los e escrevê-los. É afirmado que “o ensino deve ter como 

meta formar leitores que sejam também capazes de produzir textos coerentes, coesos, 

adequados e ortograficamente escritos” (BRASIL, 1997, p. 52 - 53).  

Quanto à prática de leitura, especificamente, é dito que deve-se formar leitores, 

afirmando-se que a leitura é o processo de construção de significados do texto, a partir de 

diferentes conhecimentos. É dito também que decodificação é apenas um procedimento do 

leitor. A leitura fluente envolve diferentes estratégias, tais como seleção, antecipação, 

inferência e verificação.      

 

Um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática constante de 

leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar em 

torno da diversidade de textos que circulam socialmente. Esse trabalho pode 

envolver todos os alunos, inclusive aqueles que ainda não sabem ler 

convencionalmente (BRASIL, 1997, p.  54).  

 

Ainda é dito, nesse documento, que a leitura precisa tornar-se objeto de aprendizagem 

e não apenas de ensino e para que isso ocorra é necessário que tenha sentido para os 

estudantes, sendo necessário o trabalho com a diversidade de textos e com diferentes 

finalidades de leitura: “resolver um problema prático, informar-se, divertir-se, estudar, 
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escrever ou revisar o próprio texto” (BRASIL, 1997, p. 54). A escola fica com a obrigação de 

oferecer materiais de qualidade, modelos de leitores e boas práticas de leitura.  

 É afirmado também que o trabalho com leitura na escola deve atender a diferentes 

objetivos, mobilizando diferentes gêneros e modalidades de leitura. Nessas práticas de leitura, 

deve-se considerar a possibilidade de diferentes interpretações, considerando que não existe 

uma leitura única e que o significado não está dado no texto, mas é construído pela ação de 

interpretar do leitor. 

 Ainda, segundo os PCN, são necessárias algumas condições para formar leitores: 

dispor de uma boa biblioteca na escola; dispor de livros e outros materiais de leitura na sala de 

aula; efetivar momentos de leitura livre, nos quais o professor também possa ler; planejar as 

aulas de leitura; permitir que os alunos escolham suas leituras; não incomodar os alunos nos 

momentos de leitura; emprestar livros para que os estudantes possam levar para casa; adquirir 

livros de títulos diferentes quando existir essa possibilidade; desenvolver, na escola, uma 

política de formação de leitores.  

 O documento também apresenta algumas sugestões de trabalho com os alunos a 

respeito do tema em discussão. São elas: leitura diária, podendo ocorrer de forma silenciosa, 

em voz alta ou pela escuta; leitura colaborativa, atividade em que o professor lê junto com a 

turma e vai fazendo indagações; projetos de leitura; atividades sequenciais de leitura; 

atividades permanentes de leitura, como, por exemplo, hora da história, roda de leitores. 

 Os PCN também apresentam os conteúdos e objetivos de ensino. No documento 

analisado são apresentados os objetivos por bloco; no primeiro ciclo estão os objetivos 

destinados aos alunos que faziam parte das antigas 1ª e 2ª séries e, no segundo, os referentes 

às 3ª e 4ª séries. Nos deteremos nos objetivos apresentados para o segundo ciclo, que são:  

 

Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é destinatário 

direto ou indireto, desenvolvendo sensibilidade para reconhecer a 

intencionalidade implícita e conteúdos discriminatórios ou persuasivos, 

especialmente nas mensagens veiculadas pelos meios de comunicação; ler 

autonomamente diferentes textos dos gêneros previstos para o ciclo, sabendo 

identificar aqueles que respondem às suas necessidades imediatas e selecionar 

estratégias adequadas para abordá-los; utilizar a linguagem para expressar 

sentimentos, experiências e idéias, acolhendo, interpretando e considerando os 

das outras pessoas e respeitando os diferentes modos de falar (BRASIL, 1997, 

p. 124).  

 

Quanto aos conteúdos elencados para o eixo do ensino da Língua Portuguesa, são 

apresentados os seguintes (BRASIL, 1997, p. 130-131):  
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 Atribuição de sentido, coordenando texto e contexto. 

o Utilização de indicadores para fazer antecipações e inferências em relação ao 

conteúdo (tipo de portador, características gráficas, conhecimento do gênero ou do 

estilo do autor, etc.) e à intencionalidade.  

o Emprego dos dados obtidos por intermédio da leitura para confirmação ou retificação 

das suposições de sentido feitas anteriormente.  

 Uso de recursos variados para resolver dúvidas na leitura: seguir lendo em busca de 

informação esclarecedora, deduzir do contexto, consultar dicionário, etc.  

 Utilização de diferentes modalidades de leitura adequadas a diferentes objetivos: ler para 

revisar, para obter uma informação rápida, etc.  

 Uso de acervos e bibliotecas: 

o Busca de informações e consulta de fontes de diferentes tipos (jornais, revistas, 

enciclopédias, etc.), com orientação do professor; 

o Leitura de livros na classe, na biblioteca e empréstimo de livros para leitura em casa;  

o Socialização das experiências de leitura; 

o Rastreamento da obra de escritores preferidos;  

o Formação de critérios para selecionar leituras e desenvolvimento de padrões de gosto 

pessoal.   

 

Os PCN também apresentam critérios de avaliação relacionados à leitura, são eles:  

Demonstrar compreensão de textos ouvidos por meio de resumo de idéias; 

coordenar estratégias de decodificação como as de antecipação, inferência e 

verificação, utilizando procedimentos simples para resolver dúvidas na 

compreensão; utilizar a leitura para alcançar diferentes objetivos: ler para 

estudar, ler para revisar, ler para escrever (BRASIL, 1997, p.134 e 135).   

 

 Em síntese, é possível concluir que os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem um ensino 

de leitura com atividades diversificadas contemplando diferentes tipos de aprendizagem, em 

consonância com os pressupostos da perspectiva sociointeracionista discutida nos tópicos anteriores 

deste capítulo.  

No que se refere ao trato com a leitura no Ensino Fundamental nos documentos 

oficiais brasileiros produzidos pelas Secretarias de Educação, Leal e Brandão (2012) 

apresentam uma análise identificando as orientações didáticas presentes nos mesmos. Foram 

analisados 26 documentos curriculares, 14 referentes às secretarias estaduais de educação, 

incluindo Pernambuco; e 12 referentes às secretarias municipais de capitais brasileiras, incluindo 

Recife. Vejamos o quadro apresentado por elas.  

 

Quadro 1:  Princípios/ orientações didáticas para o ensino da leitura de textos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 Princípios  Secretarias 

Municipais  

Secretarias  

Estaduais  

Frequência 

Total  

%  

É preciso ler / interpretar  12  14  26  100,00  

É preciso estimular o gosto / 

motivação para leitura  

09  10  19  73,07  
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É preciso diversificar os suportes 

textuais  

05  08  13  50,00 

É preciso diversificar os gêneros 

discursivos  

10  12  22  84,61  

É preciso promover situações de 

leitura com finalidades claras  

08  11  19  73,07  

É preciso promover situações de 

leitura com diferentes tipos de 

finalidades  

07  09  16  61,53  

É preciso promover situações para 

o desenvolvimento de diferentes 

estratégias / habilidades de leitura  

08  11  19  73,07  

estratégias de avaliação crítica dos 

textos  

07  09  16  61,53  

É preciso promover situações em 

que as crianças possam parafrasear 

textos lidos  

04  06  10  38,46  

É preciso promover reflexões sobre 

o contexto de produção do texto 

lido  

12  10  22  84,61  

É preciso promover reflexões sobre 

o suporte textual do texto  

09  06  15  57,69  

É preciso promover reflexões sobre 

os autores dos textos  

11  08  19  73,07  

É preciso promover reflexões sobre 

as intenções dos autores do texto  

08  07  15  57,69  

É preciso promover reflexões sobre 

os destinatários prováveis dos 

textos  

06  06  12  46,15  

É preciso explorar os recursos 

linguísticos para interpretar os 

textos  

11  09  20  76,92  

É preciso ler com fluência, com 

autonomia, com correção  

08  10  18  69,23  

Fonte: Leal e Brandão (2012, p. 60 - 61).   

 

Na pesquisa citada, foram identificadas dezesseis categorias relativas às orientações 

didáticas expostas nos documentos, agrupados, posteriormente, em sete dimensões. Essas 

dimensões são relativas à/ao: necessidade de estimular o gosto pela leitura; diversificação dos 

materiais de leitura; estabelecimento e diversificação de finalidades para leitura; reflexão 

sobre o contexto em que o texto foi produzido; desenvolvimento de estratégias de leitura; 

exploração de pistas linguísticas para compreender o texto; desenvolvimento da fluência de 

leitura.  

 Como mencionamos, dentre os documentos analisados estavam os referentes à 

Secretaria Estadual de Pernambuco e à Secretaria Municipal do Recife (que será analisada no 
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capítulo 5 desta Tese). O documento apresentado pela Secretaria Estadual de Educação é a 

BCC (Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco).  

A BCC é um documento que foi criado para ser orientador para os sistemas de ensino 

no que concerne à formação e atuação dos docentes da educação básica e também para servir 

como referencial para a avaliação do desempenho dos estudantes, atualmente conduzida pelo 

SAEPE.   

Quanto à concepção de Língua que norteia a BCC de Língua Portuguesa, é defendida 

a idéia de língua como interação social, “pela qual os interlocutores atuam, por meio de 

diferentes gêneros textuais, expressando e criando os sentidos que marcam as identidades 

individuais e sociais de uma comunidade” (PERNAMBUCO, 2008, p. 67). 

As competências básicas em leitura e compreensão de textos que permeiam o Ensino 

Fundamental nas séries iniciais e finais e o Ensino Médio estão abaixo elencadas. Vale 

ressaltar que as competências abaixo apresentadas são indicadas no documento para se 

trabalhar desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio.  

 Localizar informações explícitas. 

 Depreender uma informação implícita. 

 Depreender o sentido (literal ou figurado) de uma palavra ou expressão. 

 Identificar sentidos ou informações com base em figura, foto, ilustrações, tabelas, 

gráficos, mapas e outros recursos visuais.  

 Relacionar informações oferecidas por gráfico ou tabela com outras constantes em 

um texto verbal. 

 Relacionar uma idéia ou informação com outra ou outras presentes no texto ou 

pressupostas no contexto extraverbal. 

 Identificar o universo de referência do texto.  

 Reconhecer características próprias do texto de ficção. 

 Reconhecer características próprias do tipo ou do gênero a que pertence o texto. 

 Reconhecer os elementos constituintes do esquema narrativo. 

 Identificar o tema central do texto. 

 Identificar a finalidade ou o objetivo pretendido para o texto.  

 Distinguir entre informações principais e informações secundárias. 

 Estabelecer relações entre o ponto de vista do autor e o argumento ou argumentos 

oferecidos para sustentá-lo. 

 Reconhecer os critérios de ordenação ou de sequência do texto na apresentação das 

idéias e informações. 

 Discernir sobre as conclusões autorizadas pelo texto. 

 Identificar a síntese (mais ampla ou mais reduzida) de um texto ou de parte dele (de 

um parágrafo, por exemplo).  

 Avaliar a adequação do título do texto ou da proposta de um novo título. 

 Fazer a distinção entre um fato e uma opinião relativa a esse fato. 

 Identificar elementos indicadores das condições do locutor e do interlocutor do 

texto.  

 Identificar elementos indicadores das condições do espaço cultural de produção e de 

circulação do texto. 

 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições, substituições 

ou associações que contribuam para sua coesão e coerência.  
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 Reconhecer, entre partes de textos, as relações textuais indicadas por meio de 

expressões conectoras. 

 Estabelecer relações semânticas entre partes de um texto indicadas por marcas 

morfossintáticas. 

 Reconhecer os efeitos de sentido de uma determinada palavra ou expressão. 

 Reconhecer os efeitos de sentido conseqüentes do uso de recursos prosódicos.  

 Reconhecer os efeitos de sentido conseqüente do uso dos sinais de pontuação, 

notações e outros recursos gráficos.  

 Reconhecer os efeitos de sentido do uso de marcas típicas da oralidade.  

 Avaliar a adequação de terminados usos dialetais e de registro às condições da 

situação de interação. 

 Reconhecer os elementos responsáveis pelos efeitos de humor e ironia em textos. 

 Identificar referências ou remissões a outros textos ou a outros autores. 

 Estabelecer relações temáticas ou estruturais, de semelhança ou de oposição, entre 

dois textos de diferentes autores ou de diferentes épocas.  

 

Segundo documento da BCC, o foco de estudo da linguagem a ser explorado é o texto, 

pois nenhuma manifestação da linguagem se dá fora do texto, seja ele oral ou escrito. O texto 

não deve servir para apoiar o estudo da gramática, mas ao contrário, deve ser feito o estudo da 

gramática para um melhor entendimento do texto.  

Lima (2010, p. 150), em uma pesquisa como o intuito de analisar as orientações sobre 

o ensino dos gêneros discursivos na Base Curricular Comum de Pernambuco no tange ao 

ensino da leitura, organiza as competências de leitura em três blocos “a) as que ressalvam os 

elementos sociodiscursivos dos textos; b) as que indicam o desenvolvimento de estratégias de 

leitura com base nos textos; c) as que destacam os aspectos linguísticos dos textos”. 

A pesquisadora, ainda a respeito das competências encontradas na BCC, afirma que, 

 

na maioria das competências são destacados saberes relacionados às situações 

de produção, efeitos de sentidos, usos de recurso coesivos dos textos, dentre 

outros, com poucas explicitações de como o trabalho com o gênero pode 

subsidiar o desenvolvimento de tais habilidades. No desenvolvimento das 

estratégias de leitura, por exemplo, as competências não consideram que 

textos de diferentes gêneros exigem a adoção de estratégias distintas. Trata-se 

de ativar e articular saberes que atendam as peculiaridades exigidas com o 

contato com diferentes gêneros (LIMA, 2010, p.162). 

 

 

Concordamos com a crítica de Lima (2010) quando a mesma fala da falta de 

orientação aos docentes do como fazer, é possível que muitos dos professores que tenham 

acesso ao documento possam não fazer uso do mesmo ou fazê-lo de forma inadequada por 

falta de orientações do “como tratar” as competências em sala de aula.  

Podemos observar a partir das análises do PCN que o mesmo defende uma concepção 

sociointeracionista de leitura e apresenta indicações de situações didáticas e também explicita 
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objetivos e conteúdos pertinentes ao ensino da leitura que podem auxiliar o professor nos 

momentos de trabalho com leitura. A BCC, assim como os PCN, defende uma concepção 

interacionista de língua e apresenta competências pertinentes ao ensino da leitura. Além 

desses documentos, existem recursos didáticos que podem auxiliar o docente em sala, um 

deles é o livro didático. A seguir falaremos um pouco desse recurso.  

 

3.2 O livro didático e o ensino da leitura.  

 

 

 Como apoio para o ensino, os docentes utilizam diferentes recursos, dentre eles, o 

livro didático. Esse recurso amplamente utilizado vem sofrendo transformações quanto ao 

trato metodológico dos conteúdos e à natureza dos materiais apresentados. Antes era mais 

escasso, hoje é distribuído pelo governo federal para todos os alunos da rede pública de 

ensino.  

 A primeira definição de livro didático surge a partir do Decreto Lei 1.006 de 

30/12/1938. 

 

Art.2º, 1º - Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a 

matéria das disciplinas constantes nos programas escolares; 2º - Livros de 

leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais 

livros também são chamados de livros de texto, compêndio escolar, livro 

escolar, livro de classe, manual, livro didático.  

 

 Existe, por parte do governo federal, uma preocupação com a qualidade dos livros 

distribuídos para as escolas públicas. Os livros que poderão ser adquiridos pelas escolas são 

previamente selecionados por especialistas das diferentes áreas do conhecimento. Os livros 

disponibilizados para a aquisição fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático - 

PNLD.  

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) teve início em 1985. Foi antecedido 

na década de 30 pela Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), na década de 60 pela 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), que foi extinta, e na década de 

70 foi criado o Programa do Livro Didático (PLID).  O PNLD tem como objetivo fornecer às 

escolas públicas obras didáticas e dicionários de qualidade e está vinculado à dois órgãos do 

MEC – o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretaria de 

Educação Básica (SEB).   

 A cada três anos, as coleções de livros didáticos são analisados e os selecionados 

compõem o Guia do Livro Didático, que é disponibilizado para todos os professores e 
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diretores para a escolha dos livros, para todos os profissionais da educação e para toda a 

população na sua versão virtual.   

 O PNLD também disponibiliza para as escolas outros materiais. Desdobra-se, pois, em 

sub-programas: PNLD EJA, com obras didáticas destinadas à Educação de Jovens e Adultos; 

PNLD dicionários, a partir do qual são distribuídos dicionários de Língua Portuguesa a todos 

os alunos da rede pública de ensino; e o PNLD Obras Complementares que distribui obras 

que atendem às diferentes áreas do conhecimento destinadas aos estudantes do 1º ao 3º ano do 

Ensino Fundamental. Em 2013 serão disponibilizados livros a partir do PNLD Campo, com 

conteúdos específicos para as escolas públicas consideradas rurais.  

 Os livros didáticos, como foi dito, são distribuídos para todas as escolas públicas 

brasileiras e são compostas por textos e atividades. Os destinados ao ensino da Língua 

Portuguesa contemplam os eixos da leitura, produção de texto escrito, análise linguística e 

linguagem oral.   

  Em relação ao ensino da leitura, Albuquerque e Coutinho (2006) defendem que,  

 

No caso específico da leitura, em linhas gerais, é importante que os livros 

contemplem uma diversidade textual e que, ao mesmo tempo, possuam uma 

quantidade significativa de textos literários essenciais para a formação do 

leitor. Os textos devem ser, na maioria dos casos, integrais e autênticos e, no 

caso dos cortes, é preciso apresentar essa informação. A fidelidade ao suporte 

original, quando necessária, deve ser contemplada (ALBUQUERQUE; 

COUTINHO, 2006, p. 83).  

 

 

Marcuschi (1998), ao tratar sobre o ensino da leitura em livros didáticos, fez a análise 

de questões de compreensão de vinte e cinco livros didáticos de língua portuguesa de primeira 

à oitava série, totalizando 2.360 questões. Percebeu que esses livros apresentavam um farto 

material sobre compreensão textual e muitos exercícios neste eixo de ensino. 

 Este pesquisador afirmou que os manuais didáticos antigos caracterizavam-se por uma 

quantidade maior de exercícios de gramática e poucos textos, os novos, no entanto (os 

analisados por ele naquele momento), apresentavam textos mais variados e maior discussão 

sobre eles e a gramática era menos trabalhada de maneira formal. Muitas vezes, não havia 

uma seção específica para a compreensão leitora. Nas seções de compreensão leitora havia 

uma variedade de tipos de questões que foram classificadas por Marcuschi (1998) como: 

perguntas do cavalo branco de Napoleão; cópias; respostas impossíveis; vale-tudo; globais; 

subjetivas; objetivas; inferenciais e metalinguísticas.   
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 As perguntas do cavalo branco de Napoleão eram as que na formulação já 

apresentavam a resposta; as cópias eram as que aos alunos era solicitada a transcrição de 

frases ou palavras; as impossíveis precisavam de conhecimento externo ao texto; a vale-tudo 

admitia qualquer resposta; as globais consideravam o texto como um todo e aspectos extra-

textuais; as subjetivas estavam relacionadas ao tema de maneira superficial; nas objetivas, as 

respostas eram centradas exclusivamente no texto, explicitamente; as inferenciais exigiam 

conhecimentos textuais e outros, tais como, pessoais, contextuais e enciclopédicos; as 

metalingüísticas tinham a ver com questões formais de estrutura textual ou do léxico. Na 

década de 90, época e que a pesquisa foi realizada, Marcuschi chegou à seguinte conclusão: 

 

A compreensão é considerada, na maioria dos casos, como uma simples e 

natural atividade de decodificação de um conteúdo objetivamente inscrito no 

texto ou uma atividade de cópia. Compreender texto resume-se, no geral, a 

uma atividade de extração de conteúdos; as questões típicas de compreensão 

vêm misturadas com uma série de outras que nada têm a ver com o assunto. 

Esta simples mistura já atesta a falta de noção do tipo de atividade; é comum 

os exercícios de compreensão nada terem a ver com o texto ao qual se 

referem, mas serem apenas indagações genéricas que podem ser  respondidas 

com qualquer dado; os exercícios de compreensão raramente levam a 

reflexões críticas sobre o texto e não permitem expansão ou construção de 

sentido, o que sugere a noção de que compreender é apenas identificar 

conteúdos. Esquece-se a ironia, a análise de intenções, a metáfora e outros 

aspectos relevantes nos processos de compreensão (MARCUSCHI, 1998, p.  

47 e 48).  

 

  Com o passar do tempo, os livros didáticos sofreram alterações decorrentes, sobretudo, das 

exigências do PNLD. Segundo Val e Castanheira (2005), o tópico de maior pontuação na 

avaliação do PNLD 2004 foi a seleção textual. Os textos  dos livros eram variados, autênticos 

e apresentavam diversidade de gêneros e tipos.   

 Andrade, Leal e Brandão (2006), ao analisar em quatro coleções de livros didáticos do 

PNLD 2004, afirmaram que existia a preocupação quanto à variedade de textos e uma 

inexistência de planejamento quanto à distribuição dos gêneros ao longo das coleções.  

 Os textos pareciam ser escolhidos aleatoriamente, sem uma definição prévia acerca de 

quais conhecimentos e habilidades seriam ensinados ao longo dos quatro anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

 No entanto, na investigação de uma coleção de livro didático, “Português: uma 

proposta para o letramento”, Amorim, Silva e Leal (2007), na análise do trabalho com quatro 

gêneros específicos presentes na obra: poema, conto, reportagem e tirinha,  perceberam que 

existia uma preocupação com a progressão sobre o conhecimento do funcionamento dos 

gêneros.  
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 Oliveira (2008), ao analisar o livro “LER – Leitura, Escrita e Reflexão”, afirmou que o 

mesmo apresentava diversidade textual, era organizado em 10 unidades e em cada uma delas 

havia um texto principal e um secundário abordando a mesma temática e no trabalho com o 

texto existia a preocupação em valorizar as características e propriedades dos diferentes 

gêneros textuais.   

 Ainda quanto ao trato dado aos gêneros textuais no livro didático, Silva (2008), ao 

analisar o gênero reportagem em dois livros didáticos destinados ao 5º ano do Ensino 

Fundamental aprovados pelo PNLD 2004, percebeu que quanto à qualidade dos textos, estes 

eram bem selecionados, com temáticas próprias às idades dos alunos; no livro “Português: 

uma proposta para o letramento” todos os textos eram integrais e autênticos e no livro B 

“Construindo a escrita: texto, gramática e ortografia” de sete, três eram adaptados. 

 

Nas seqüências analisadas, foi percebido um trabalho que trazia reflexões 

sobre as características próprias do gênero reportagem, e também do suporte 

do qual tinham sido retiradas. Com relação ao gênero, foram explorados 

aspectos referentes à conceituação do gênero; reflexões sobre a manchete e o 

olho da reportagem, sobre os contextualizadores de tempo e espaço, reflexões 

sobre a organização do texto em boxes ou colunas; sobre a adequação do 

vocabulário ao público esperado; a presença de exemplos e depoimentos de 

entrevistados. Também encontramos reflexão sobre as manchetes e os olhos 

das matérias e sobre o lead e reflexões sobre como a seleção lexical provoca 

efeitos de sentido no leitor. Com relação ao suporte foram realizadas reflexões 

sobre a organização do jornal em cadernos e o tipo de público esperado para o 

caderno infanto-juvenil e sobre semanário, com exploração da data e local de 

publicação.  Chamamos a atenção que essas reflexões foram encontradas 

apenas no livro A (SILVA, 2008, p. 170).  
  

Tais estudos indicavam portanto, que os livros mudaram e que a seleção dos textos foi 

um dos principais focos de mudança, havendo imersão maior de textos autênticos, que 

circulam na sociedade, embora em alguns livros, a preocupação com o trabalho de reflexões 

sobre os gêneros tenham minimizado a atenção ao aprofundamento do trabalho de atribuição 

de sentidos aos textos, ou seja, de compreensão propriamente dita.  

Para Albuquerque e Coutinho (2006), no entanto, as atividades de leitura no livro 

didático de Língua Portuguesa passaram a contemplar diversos gêneros e tipos textuais e, em 

alguns casos, passaram a variar em função do gênero a ser lido, do nível dos alunos, com 

exploração de diferentes estratégias de leitura. “Em relação às atividades de compreensão 

observam-se, além das questões de localização de informações, outras que envolvem 

exploração de conhecimentos prévios, antecipação, inferências, generalização, etc.” 

(ALBUQUERQUE e COUTINHO, 2006, p.85).   
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Em uma pesquisa desenvolvida por Val e Castanheira (2005), numa análise da 

coleções de Língua Portuguesa avaliadas no PNLD 2004, foi percebido que em todas as 

coleções havia atividades de localização de informações; em mais de 80%, questões de 

comparação entre informações, ativação de conhecimentos prévios e produção de inferências; 

em 60%, questões que envolviam generalização, predição e formulação de hipóteses; em 

30%, checagem de hipótese. 52% das obras exploravam recursos coesivos.  

Em estudo desenvolvido por Oliveira (2008), por exemplo, na análise do livro LER, na 

seção intitulada “Conversando sobre o texto”, foi percebido que é mais explorada a 

intertextualidade e menos o conteúdo textual. A maioria das questões encontradas na obra era 

do tipo objetiva, ou seja, com as respostas explícitas no texto.    

Em pesquisa desenvolvida por Silva (2008) na análise de dois livros didáticos foram 

percebidas diferentes questões de compreensão leitora.  

 

Além da reflexão sobre o gênero e o suporte foram vistas questões com foco 

maior no conteúdo textual, com questões de estímulo ao uso de diferentes 

estratégias de leitura: ativação de conhecimentos prévios sobre o tema, 

antecipação de sentidos do texto com base no título e na imagem; elaboração 

de inferências; localização de informações e interpretação de frases e/ou 

expressões do texto, emissão de opinião sobre o texto, apreensão do sentido 

global do texto; estabelecimento de relação entre textos; levantamento de 

hipóteses; previsões sobre texto, havendo predominância no livro A de 

questões de elaboração de inferências e de localização de informações, e no 

livro B de estratégias de relação entre textos (SILVA, 2008, p. 170 - 171). 

 

 

 Podemos perceber a partir das reflexões acima que esse importante recurso utilizado 

por professores em sala de aula, o livro didático, hoje amplamente utilizado, vem passando 

por transformações e nesse momento apresenta atividades que contemplam diferentes gêneros 

textuais, utilizando-se textos integrais e autênticos, bem como apresenta atividades que 

contemplam diferentes estratégias de leitura podendo servir como um guia para os educadores 

ou como fonte de atividades variadas para serem desenvolvidas em sala de aula.  

Como vimos, também são disponibilizados em nível nacional, pelo governo federal, 

diferentes materiais de leitura, tais como dicionários, materiais complementares, dentre 

outros, no âmbito do PNLD. Como foi dito, dentro desse programa (PNLD – Obras 

Complementares) são distribuídos livros referentes às diferentes áreas do conhecimento. A 

respeito desse programa é afirmado que,  

 

As obras complementares para os anos iniciais do ensino fundamental têm 

como objetivo ampliar o universo de referências culturais dos alunos nas 
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diferentes áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, contribuir para ampliar 

e aprofundar as práticas de letramento no âmbito da escola. Essas obras 

configuram-se como instrumento eficaz de apoio ao processo de alfabetização 

e formação do leitor, ao ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares e ao 

acesso do aluno ao mundo da escrita e à cultura letrada. Foram distribuídos 

cinco acervos (com 30 títulos diferentes) e um manual, destinados às salas de 

aula dos 1º e 2º anos do ensino fundamental. Todas as escolas públicas 

cadastradas no censo escolar receberam esses acervos. Para o PNLD 2013, as 

obras complementares serão destinadas ao 1º, 2º e 3º anos do ensino 

fundamental
1
. 

  

Além desse programa, outro que dispõe de recursos de leitura para as escolas é o 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). Este programa, segundo o site do FNDE, 

atende a todas as escolas públicas da educação básica do país, com materiais específicos a 

serem utilizados pelos alunos e também pelos profissionais da educação.  

   

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem como objetivo prover 

as escolas de ensino público das redes federal, estadual, municipal e do 

Distrito Federal, no âmbito da educação infantil (creches e pré-escolas), do 

ensino fundamental, do ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA), 

com o fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da 

educação básica. São distribuídos às escolas por meio do PNBE; PNBE do 

Professor; PNBE Periódicos e PNBE Temático acervos compostos por obras 

de literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao 

currículo nas áreas de conhecimento da educação básica, com vista  à 

democratização do acesso às fontes de informação,  ao fomento à leitura e à 

formação de alunos e professores leitores e ao apoio à atualização e ao 

desenvolvimento profissional do professor. Todas as escolas públicas 

cadastradas no censo escolar realizado anualmente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são atendidas pelo 

programa sem necessidade de adesão. O PNBE é composto pelos seguintes 

gêneros literários: obras clássicas da literatura universal; poema; conto, 

crônica, novela, teatro, texto da tradição popular; romance; memória, diário, 

biografia, relatos de experiências; livros de imagens e histórias em quadrinhos. 

A distribuição dos acervos de literatura ocorre da seguinte forma: nos anos 

pares são distribuídos livros para as escolas de educação Infantil (creche e pré-

escola), anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Já 

nos anos ímpares a distribuição ocorre para as escolas dos anos finais do 

ensino fundamental e ensino médio
2
.. 

 

Podemos perceber, pelo acima exposto, que além dos documentos curriculares, os 

docentes dispõem de diferentes recursos didáticos de apoio à sua prática, tanto no que 

                                                 
1
 Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15166&Itemid=668>. Acesso em: 

24 de mar. 2013.  
2
 Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao>.   

Acesso em:  25 de jan. 2013.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15166&Itemid=668
http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao%3e.%20%20%20Acesso%20em:%20%2025%20de%20jan.%202013
http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao%3e.%20%20%20Acesso%20em:%20%2025%20de%20jan.%202013
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concerne ao trato com diferentes textos e dos mais diversos gêneros, quanto ao que se refere 

ao trato com a leitura em sala de aula desses textos. A seguir procuraremos discutir um pouco 

a respeito da prática docente no que concerne ao ensino da leitura.  

3.3 Prática docente  

Solé (1998) afirma que o ensino da leitura proporciona aos estudantes uma ajuda para 

que os mesmos possam gradativamente construir seu aprendizado. O professor funciona como 

um guia e baseada nas ideias sociointeracionistas, a mesma afirma que com o apoio do 

professor, o aluno é capaz de desempenhar atividades que não conseguiria se tentasse sozinho.   

  

Entendo as situações de ensino/aprendizagem que se articulam em torno das 

estratégias de leitura como processos de construção conjunta, nos quais se 

estabelece uma prática guiada através da qual o professor proporciona aos 

alunos os “andaimes” necessários para que possam dominar progressivamente 

essas estratégias e utilizá-las depois da retirada das ajudas iniciais (SOLÉ, 

1998, p. 76).  

 

Solé (1998) também afirma que nas escolas existe uma diversidade de textos e que 

alguns textos se prestam mais que outros a determinadas funções e que as estratégias 

utilizadas para a leitura desses textos se diferenciam e se adaptam de acordo com as 

finalidades de leitura.  

Colomer e Camps (2002) indicam algumas condições para o ensino da leitura. Elas 

afirmam que o professor deve partir dos conhecimentos que os alunos já possuem sobre a 

língua escrita; o docente também deve familiarizar os alunos com a língua escrita, colocando 

o estudante em contato com diversos textos e criando uma relação positiva com o escrito. É 

papel do professor, também, fomentar a consciência metalinguística, ou seja, a reflexão sobre 

a própria linguagem; utilizar textos reais, autênticos e não textos adaptados para fins didáticos 

com o intuito de facilitar a leitura pelas crianças; experimentar a diversidade de textos e 

leituras, pois isso facilita o conhecimento das características dos textos e favorece o uso de 

habilidades distintas de leitura; promover situações de ler sem ter de oralizar, pois a 

oralização não é condição necessária à leitura; e por fim, favorecer a leitura em voz alta, a 

qual precisa ter uma finalidade específica, como por exemplo, comunicar algo para a turma.  

Essas autoras criticam o ensino da leitura no contexto escolar, afirmando que nas 

escolas não se ensina a compreender textos. Afirmam que são poucas as atividades e situações 

voltadas para tal prática.  
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Para colomer e Camps, nos níveis mais elevados de ensino, são realizadas atividades 

ditas de compreensão leitora que não são. Alguns exemplos disso são as atividades de 

questionário, que exigem apenas a verificação de fatos secundários, de informações 

facilmente localizáveis; as atividades de manipulação e exercitação de aspectos formais da 

língua (ortografia, gramática); e atividades, nas quais, o professor faz a pergunta e ele mesmo 

interpreta e impõe ao aluno essa interpretação.  

Colomer e Camps (2002) afirmam que existe a necessidade de ensinar a compreender 

e que essa deve ser a primeira tarefa a fazer parte da programação do ensino e que, diante dos 

problemas de compreensão textual, a providência imediata a ser tomada é a investigação do 

que ocasiona tais problemas. Tais autoras pontuam que são duas as causas principais das 

dificuldades de compreensão dos leitores: a falta de domínio dos níveis intermediários da 

informação do texto, que “parece ocorrer porque os leitores não possuem esquemas textuais 

claros e não reconhecem as chaves que o autor usa para revelar como é organizada a 

informação, nem a importância que devem atribuir ao conjunto do texto” (COLOMER E 

CAMPS, 2002, p. 79); e a falta de domínio das estratégias de controle de sua própria 

compreensão. Segundo as autoras, “os leitores com dificuldades caracterizam-se por não 

serem conscientes da ocorrência de tais problemas ou por não saberem como retificar sua 

interpretação” (COLOMER;  CAMPS, 2002, p. 79).  

Quanto ao como ensinar a compreender textos, Colomer e Camps (2002) afirmam que 

existem dois grupos de atividades de leitura: atividades orientadas a ler para aprender e 

atividades orientadas a aprender a ler. O primeiro grupo refere-se às situações em que os 

alunos são solicitados a fazer a leitura de diferentes textos relacionados aos diferentes 

componentes curriculares; o segundo grupo refere-se às atividades para se ensinar a ler, 

propriamente, ditas.  

Elas apresentam algumas experiências que podem contribuir para a aprendizagem da 

compreensão leitora: incrementar a iniciativa de alunos e alunas; utilizar diversas formas 

gráficas de representação; oferecer modelos de compreensão e controle; aumentar a 

sensibilidade às incoerências do texto; utilizar técnicas de discussão coletiva; ajudar a 

interiorizar orientações a serem seguidas; relacionar a compreensão com a produção de textos.    

Em síntese, as autoras expõem críticas ao ensino da leitura que ocorre em muitas 

escolas e propõem mudanças, sugerindo maior diversificação dos aspectos a serem 

considerados pelos docentes no trabalho pedagógico.  

Os estudos empíricos sobre o tema vem apontando diferentes tipos de práticas no 

ensino da leitura. Algumas pesquisas buscam focar nos próprios alunos buscando 
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compreender os fatores relacionados ao sucesso ou fracasso nesta atividade, esse é o caso de 

Vieira e Denhière (1998) com alunos de 1ª a 4ª série e com classes sociais diferentes. Nessa 

pesquisa foi percebido que o desempenho dos alunos aumenta significativamente de acordo 

com a escolaridade e com a classe social.  

Nessa mesma pesquisa foi percebido também que o desempenho dos alunos varia de 

acordo com o tipo de texto. O desempenho dos alunos é inferior no texto explicativo; e o 

efeito do tipo de texto varia de acordo com a escolaridade e a classe social. A diferença fica 

menos acentuada com o passar das séries, “não há uma evolução da compreensão da classe 

favorecida a partir da segunda série, embora exista para a classe desfavorecida” (VIEIRA E 

DENHIÈRE, 1998, p. 37).  

Quanto ao tipo de questão foi visto que o desempenho dos alunos também variou em 

relação a este fator. Os estudantes apresentaram desempenho superior nas questões fechadas, 

havendo diferença significativa entre as questões abertas e as fechadas e entre essas e 

resumos. A diferença diminui com o aumento da escolaridade. “Os fatores tipo de texto e tipo 

de questão interagiram significativamente (F (1,224) = 13,579, p < 01),  com a questão 

fechada apresentando o melhor desempenho para todos os textos, seguido pela questão aberta 

e pelo resumo”( VIEIRA E DENHIÈRE, 1998, p. 37). 

Nas questões fechadas, os textos narrativos e argumentativos apresentaram resultados 

iguais, se nivelando com o resumo para o texto narrativo e explicativo. “A interação tipo de 

questão, escolaridade e classe social é significativa” (VIEIRA E DENHIÈRE, 1998, p. 37).  

Resumindo, o desempenho dos alunos quanto à compreensão leitora aumenta de 

acordo com a escolaridade e a classe social e com o tipo de texto. Esses mesmos alunos 

apresentam melhor desempenho nas questões fechadas do que nas abertas e nos resumos. Tal 

pesquisa mostra a necessidade de divulgar as atividades de leitura quanto aos tipos de 

questões.  

Oliveira (2008), em uma pesquisa desenvolvida em duas turmas da rede municipal da 

cidade do Recife, uma turma de 1º ano e outra de 2º ano do 2º ciclo, observou em cada turma 

12 aulas de Língua Portuguesa. Nessas observações foi visto que as professoras, oralmente, 

compartilhavam com os alunos os objetivos  previstos para o trabalho com a leitura e a 

compreensão de textos; registravam os objetivos nas cadernetas e eram regidas por planos de 

trabalho.  

Foi percebido que as docentes elegiam algumas competências que deveriam ser 

construídas ao longo do ano letivo: estabelecer relações entre textos verbais e não verbais, 

considerando a realidade sócio-cultural; compreender as características das tipologias e 
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gêneros textuais; identificar as idéias centrais dos textos lidos; argumentar nas modalidades 

oral e escrita. 

O plano de ensino era construído a partir das indicações presentes na Proposta 

Curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife na área de Linguagem, código e suas 

tecnologias- competências gerais da área. Os documentos que norteavam as práticas de leitura 

eram a Proposta Pedagógica da RME do Recife e o livro didático.  

Nas práticas das docentes foi percebido que a leitura e a interpretação eram 

trabalhadas quase toda semana ou em quinzenas e apresentavam objetivos articulados com os 

projetos didáticos da escola. Nessas aulas foram utilizados vários gêneros textuais; alguns 

desses gêneros encontravam-se no livro didático utilizado na sala de aula.     

As atividades realizadas em sala de aula, no que concerne ao eixo da leitura, eram: 

leitura, interpretação de textos, exercícios do livro, atividades mimeografadas, leitura como 

subsídio para a produção de texto.  

Oliveira (2008) afirma que havia, por parte das professoras, conscientização sobre a 

importância do hábito da leitura; estímulo para a leitura de diferentes textos; reconhecimento 

e caracterização dos diferentes gêneros textuais e seus portadores por parte dos alunos. Ambas 

privilegiavam competências semelhantes que envolviam, principalmente, interpretação, 

caracterização do gênero, estabelecimento das relações do texto com fatos já conhecidos e 

exploração dos contextualizadores do texto.    

Os procedimentos metodológicos mais comuns nas aulas da professora A envolviam a 

apresentação do texto, leitura, questionamentos, levantamento dos conhecimentos prévios, 

reflexões a partir do título e reflexão sobre o gênero. A professora B, em sua prática 

contemplava a apresentação do texto, a leitura, os questionamentos, a redação e o resgate dos 

conhecimentos sobre o tema e o gênero.  

Foi visto que a leitura era privilegiada em ambas as turmas e que os alunos eram 

envolvidos, compreendiam as orientações dadas e participavam de maneira efetiva nas 

atividades. As docentes procuravam desenvolver nos estudantes um sentimento de valorização 

da leitura. Os discentes também eram estimulados a levantar hipóteses sobre o texto e após a 

leitura eram esclarecidos os pontos em que os alunos tinham ficado com dúvidas.  

Quanto aos materiais utilizados em sala de aula, foi percebido que havia por parte das 

docentes o cuidado para que o texto trabalhado fosse significativo para os alunos, utilizavam 

textos presentes no livro didático e de outras fontes, chegando a explorar até quatro textos 

diferentes por aula. Esses eram integrados à temática da escola e à vivência dos estudantes. 
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Quanto às formas de avaliação, a pesquisadora afirma que as docentes faziam uso de 

questões que elas elaboravam e questões retiradas do livro didático e sugeriam atividades de 

produção de texto. Os tipos de questões elaborados pela professora A, seguindo a 

categorização apresentada por Marcuschi, explicitada no tópico anterior, foram dos tipos: 

cópias, com 4 incidências; inferencial, com 18 ocorrências; subjetiva, com 12 exemplos. A 

professora B não elaborou questões de compreensão, fez uso das questões do livro didático e 

solicitou redação após a leitura.  As questões do livro são, predominantemente, do tipo 

objetiva, segundo a classificação de Marcuschi.  

Podemos observar que ambas as professores tinham objetivos para o ensino da leitura 

e elaboravam planos de ensino tendo como referencial a proposta curricular da cidade do 

Recife e o livro didático.  As docentes compreendiam a importância do trabalho com leitura e 

trabalhavam diferentes competências em sala com seus alunos. 

Porto (2011), em uma pesquisa realizada com duas turmas em duas salas de aula do 5º 

ano do Ensino Fundamental da cidade do Recife, a partir de doze observações, também 

mostrou que as docentes investigadas variavam as atividades, embora tivessem dificuldades 

para variar as propostas de leitura. Nessa investigação a autora abordou as relações entre o 

ensino da leitura e o que a Prova Brasil avalia, fazendo reflexões sobre os descritores que 

eram contemplados nas aulas das professoras.    

A autora afirmou que a professa 1 variava os textos lidos em sala de aula, havendo o 

predomínio de contos e fábulas. A leitura era prática corrente em todas as aulas. Ela favoreceu  

a leitura de um a quatro textos por aula, somando-se trinta e dois textos de dezoito gêneros 

diferentes ao longo das doze aulas. Os textos lidos em uma mesma aula estavam relacionados 

pela finalidade ou pela temática a ser trabalhada. Esses textos eram trabalhados explorando-se 

as características dos gêneros a partir de questionamentos, apresentação do suporte com 

resgates dos conhecimentos prévios referentes à temática tratada, à tipologia e à estrutura 

(PORTO, 2011, p. 71). 

A professora parecia preocupar-se com o planejamento, a seleção dos textos, a divisão 

do tempo, o tamanho dos textos, as modalidades de leitura e com as estratégias a serem 

utilizadas. A docente priorizava os textos curtos, com até cinqüenta palavras.  

Quanto às modalidades de leitura utilizadas na sala de aula, foi percebido que a 

docente utilizou a leitura silenciosa, coletiva, em voz alta pela criança, em voz alta pela 

professora, compartilhada e dramatizada. A mesma parecia seguir uma determinada  ordem 

em suas aulas, que era composta por leitura silenciosa, depois a leitura compartilhada, leitura 

em voz alta pela professora.  
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A seleção das modalidades de leitura não era aleatória. A professora tinha a 

preocupação de avaliar o domínio de vocabulário dos alunos com atividades de identificação 

do vocabulário. Havia também a preocupação em avaliar a capacidade de ler em voz alta.  

Quanto às estratégias de leitura utilizadas em comparação com os descritores da Prova 

Brasil, com uma média de 16,4 perguntas por aula, foram realizadas perguntas de diferentes 

naturezas, havendo ocorrência maior da exploração dos descritores D3 e D1, inferir o sentido 

de uma palavra ou expressão (19,3%) e localizar informações explícitas. Também houve 

grande ocorrência de questões relacionadas aos descritores D4 e D6, inferir uma informação 

implícita em um texto e identificar o tema de um texto.  

Ao longo das doze aulas observadas, percebeu-se que a professora trabalhou todos os 

descritores elencados pela Prova Brasil, exceto o descritor D13 – identificar efeitos de ironia 

ou humor em textos variados. As atividades de compreensão textual, geralmente, ocorriam a 

partir da escrita das questões no quadro, os alunos copiavam, respondiam e em seguida era 

feita a correção coletiva. 

 

Em síntese, a partir da compreensão de que o planejamento das aulas de 

leitura é decisivo para o alcance de determinados objetivos didáticos, os dados 

da prática de ensino da professora 1 demonstram a presença de um contínuo, 

durante as doze aulas em que observamos sua turma, onde destacamos os 

seguintes cuidados: a relação entre as atividades de leitura e o uso do tempo 

pedagógico; o planejamento prévio das atividades; a participação dos alunos 

durante as leituras e atividades de compreensão, a relação entre os textos 

selecionados e as estratégias ativadas ao longo das leituras em sala; a ordem 

hierárquica das perguntas, de acordo com a complexidade, o investimento do 

ensino de compreensão de leitura percebido através de uma média 

significativa de questionamentos por aula, da participação ativa dos alunos 

durante as atividades; do uso de vários suportes textuais (aí incluído o livro 

didático de Língua Portuguesa), do monitoramento das modalidades de leitura 

efetivadas etc. (PORTO, 2011, p. 88- 89). 

 

Quanto à prática da professora 2, foi percebido que diariamente era a realizada a 

leitura. Em cinco, das doze aulas observadas, foi realizada a leitura de apenas um texto e nas 

demais eram lidos mais de quatro textos por aula. Os gêneros mais trabalhados em sala foram 

o conto com 19 textos lidos; a notícia, com 10 ocorrências e o poema, com 20 incidências. Na 

segunda aula, a docente utilizou 10 notícias; na quarta fez uso de 13 poemas e na sexta aula 

usou 12 contos. O grande número de textos por aula se deu devido à forma de organização do 

trabalho: a turma era dividida em grupos, e cada grupo recebia um texto diferente para ler e 

depois socializar através da produção escrita de textos, apresentação oral ou de um desenho 

sobre a temática abordada. 
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É afirmado também que a professora 2 fazia mau uso do tempo pedagógico. 

Trabalhava muitos textos em uma única aula, pouco diversificava os gêneros, pouco planejava 

as aulas de leitura, não sistematizava as atividades de leitura, não fazia seleção prévia dos 

textos com freqüência e deixava a cargo dos alunos a organização dos grupos de leitura (os 

alunos se dispersavam muito e demoravam a iniciar as atividades). Da primeira à última aula 

foram lidos 57 textos e apenas 9 foram explorados.  

Essas atividades em grupo priorizavam “a exposição de informações literais do texto 

pelos alunos, na maioria das vezes, os alunos não conseguiam chegar a determinados níveis 

de entendimento sem o apoio da professora” (PORTO, 2011, p. 95).  

A maioria dos textos lidos em sala tinha até 50 palavras, sendo considerados curtos, de 

57, 38 eram curtos. Outro ponto destacado pela pesquisadora é quanto à natureza dos textos 

da oficina de contos, segundo ela, a maioria dos textos utilizados era conhecida pelos alunos, 

havendo pouca contribuição para a ampliação do repertório textual dos alunos.   

Quanto às modalidades de leitura praticadas na turma 2, foram identificadas: leitura 

silenciosa, leitura coletiva, leitura em voz alta (pela criança e pela professora), leitura 

compartilhada. A ocorrência maior era da leitura em voz alta pela professora seguida da 

leitura em voz alta pela criança. Não havia a preocupação de adequar a modalidade de leitura 

ao gênero.  

Quanto às estratégias de leitura praticadas nas aulas, foi observado que as mais 

utilizadas eram o D1e D6 de acordo com os descritores da Prova Brasil, que são localizar 

informações explícitas e identificar o tema de um texto, respectivamente. A professora 

também utilizou muito uma estratégia denominada pela pesquisadora de D20 – exploração de 

características dos gêneros textuais, esse descritor não encontra-se na relação do Prova Brasil.  

A junção desses três descritores corresponde a 50% das questões de compreensão respondidas  

Ao longo das doze aulas observadas não foi percebido o uso do livro didático.  

Foi percebido um número expressivo de descritores da Prova Brasil que foram pouco 

explorados (D2, D5, D8, D11 e D14) ou que não foram explorados (D7, D10, D12, D13, 

D15). De vinte descritores elencados, apenas dez foram trabalhados mais de duas vezes, de 

um total de cento e quarenta e três perguntas dos textos lidos em sala de aula. Sabemos que 

para que os alunos façam uso de maneira autônoma dessas estratégias de leitura é preciso 

vivenciá-las muitas vezes.   

 

durante as observações e através do exame dos protocolos de aula, 

observamos que a exploração da leitura, na maioria das vezes, estava 
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relacionada a finalidades que envolviam avaliação da leitura oral pela criança, 

leitura para deleite, exploração das características do gênero textual lido, 

produção textual e atividades artísticas, ou seja, não havia um trabalho 

sistematizado de compreensão dos textos, através da prática variada de 

estratégias de leitura (PORTO, 2011, p. 108). 

 

 

Era comum, nas aulas de leitura, a professora fazer perguntas do tipo: quem são os 

personagens principais? Quais as características dos personagens x ou y? Você gostou do 

texto? Por quê? O que você acha da atitude do personagem x ou y?  

Resumindo, pode-se afirmar que, no que se refere ao planejamento das aulas de leitura 

e seleção dos textos utilizados, a professora 1 selecionava os textos com antecedência 

seguindo alguns critérios e finalidades; a professora 2 não demonstrava ter feito planejamento 

das situações de leitura e a seleção dos textos era feita pouco tempo antes das aulas.  Houve 

variedade de gêneros lidos nas aulas da professora 1; o que foi pouco percebido nas aulas da 

professora 2. Houve semelhança quanto ao tamanho dos textos, ambas utilizaram com maior 

freqüência textos curtos.  

Porto (2011), realizou testes diagnósticos com os estudantes. Um no início do ano, 

chamado de pré-teste e outro no final do ano chamado de pós-teste. As questões dos testes 

foram, segundo a pesquisadora, extraída da Matriz da Prova Brasil.   

Pelo resultado no pré-teste foi percebido que a turma 1 era significativamente superior 

à turma 2 em sete dos quinze descritores: D3, D4, D6, D7, D8, D12 e D13. Nos demais 

descritores, exceto no D15, as médias da turma 1 eram superiores às da turma 2, mas não era 

uma diferença significativa, segundo o t-student.  

Pudemos perceber que a prática das professores mostraram resultados distintos e que a 

turma 1 apresentou melhor resultado do que a turma 2 em alguns descritores. Contudo, é 

importante chamar a atenção para o fato de que existiram descritores que parecem ser mais 

fáceis ou difíceis para ambas as turmas.   

No entanto, como vimos na pesquisa de Porto (2011), os alunos demonstraram 

dominar outras habilidades além das sistematizadas em sala de aula, antes e após o teste. Tal 

resultado remete à complexidade dessa aprendizagem. As estratégias de leitura, assim como 

os conhecimentos sobre a língua não são apropriados, desenvolvidos apenas em atividades 

específicas controladas. O próprio ato de ler, assim como a discussão sobre o texto lido em 

diferentes espaços sociais, mas sobretudo na escola, mobilizam conhecimentos e habilidades 

que vão se desenvolvendo nessas práticas sem um controle dos tipos de questões elaboradas 

pelas docentes. Tal constatação não diminui a importância de haver um ensino planejado e 
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sistemático. É apenas um alerta de que além de variar os tipos de questões de compreensão de 

textos, é relevante também variar os propósitos de leitura e estimular reflexões aprofundadas 

sobre o que é dito. Isso foi pouco observado nas experiências descritas.      

 

4 AVALIAÇÃO 

 

 Em documento elaborado pelo Ministério da Educação (Fernandes, 2007), são 

apresentadas três esferas de avaliação: da aprendizagem, da instituição e do sistema escolar.  

A primeira é a realizada pelo professor para avaliar o que aprenderam os estudantes; a 

segunda envolve todos da escola, orientados pelo projeto político-pedagógico; e, por fim, a 

terceira refere-se à avaliação do conjunto de escolas de uma rede, ficando a responsabilidade 

maior para o poder público.   

 Para cada esfera de avaliação são apresentados objetivos distintos. Contudo, nem 

sempre,  os sujeitos envolvidos no processo de avaliação, seja ela em pequena ou larga escala, 

têm conhecimentos necessários para a efetivação da mesma com vistas a garantir o 

desenvolvimento dos educandos ou a melhoria da educação.  

  Compreendemos que o tema avaliação precisa ser conhecido e entendido para que as 

estratégias avaliativas sejam adequadas, pois muitas práticas avaliativas não cumprem a sua 

função. Elas servem como prática excludente e discriminatória 

 Para que o processo avaliativo ocorra de forma consistente, é preciso conhecimento 

sobre o tema, sobre o conhecimento a ser avaliado e sobre como ocorre o processo de 

apropriação, construção e desenvolvimento pelo estudante desse saber a ser avaliado. Por isso, 

devemos ampliar a discussão que trata da avaliação de uma forma geral para refletirmos sobre 

a avaliação nas diferentes áreas do conhecimento. Neste trabalho, teremos como foco a 

avaliação da leitura.  

 Partindo dos pressupostos acima mencionados, a princípio, neste primeiro capítulo, 

abordaremos o percurso histórico do processo de avaliação e suas concepções. Na sequência, 

falaremos sobre a avaliação formativa – reguladora e a avaliação em larga escala.  

 

4.1 Percurso histórico do processo de avaliação e suas concepções  

 

 Vários estudiosos apresentam reflexões sobre modelos e enfoques sobre a avaliação, 

apresentando a trajetória da mesma desde os seus primórdios até as abordagens mais 
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contemporâneas. Tal percurso histórico serve como parâmetro para se buscar compreender a 

lógica das práticas avaliativas utilizadas nas escolas e nos sistemas de ensino.  

 As primeiras discussões sobre avaliação antecedem o século XX e ganham força nas 

primeiras décadas deste século. Essas estavam mais relacionadas ao campo da psicologia e 

apresentavam a ideia de avaliar associada à medida; as práticas estavam mais voltadas para a 

quantificação, a busca da objetividade.  

 Nesse sentido, conforme afirmações de Quinquer (2003), na década de 30, do século 

passado, eram defendidas práticas avaliativas permeadas pelas correntes positivistas e 

condutistas, que priorizavam resultados de aprendizagem. A avaliação educacional estava 

diretamente vinculada aos objetivos de ensino e podia ser incluída em um modelo avaliativo 

conhecido como psicométrico, que mesmo tendo surgido no século passado, de forma direta 

ou indireta, parece ainda estar presente em algumas práticas avaliativas vigentes.   

 Ainda, segundo Quinquer (2003), o modelo psicométrico leva em consideração a 

medição de resultados finais da aprendizagem, e acrescenta que, por longo período, a função 

social da avaliação de certificação e seleção foi priorizada em detrimento da função 

pedagógica de análise do processo e conhecimento das dificuldades de aprendizagem. 

 Após o modelo psicométrico, seguindo a ordenação de Quinquer (2003), entrou em 

vigência o modelo sistêmico pautado na avaliação formativa e no modelo neocondutista de 

aprendizagem. Nessa nova conjuntura, a avaliação é vista principalmente numa perspectiva 

“formativa e inserida no processo de aprendizagem, atua como o instrumento adequado para 

regular e adaptar a programação às necessidades e dificuldades dos estudantes” (p.17). Nesse 

momento, são valorizadas as ideias construtivistas, e questionada a objetividade da ciência tão 

defendida no modelo anterior, influenciando-se, assim, o crescimento dos métodos 

qualitativos.  

 O terceiro modelo apresentado por Quinquer (2003) é o comunicativo ou psicossocial. 

Os aspectos mais importantes desse modelo referem-se à concepção de aprendizagem como 

construção pessoal do sujeito que aprende, valorizando-se as interações entre os alunos e entre 

esses e o professor. 

 Busca-se promover a autonomia entre os estudantes e é proposta a avaliação 

formadora que transfere para o aluno a responsabilidade pela sua aprendizagem. É defendida, 

também, a avaliação a partir da auto-avaliação. Neste momento se “propõe auto-regulação 

por meio de atividades de avaliação mútua, co-avaliação ou auto-avaliação” (QUINQUER, 

2003, p. 20).      
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 Podemos perceber que, ao longo da história, a avaliação passou por processos 

distintos, havendo mudança de nomenclaturas dos modelos avaliativos, e como não podia ser 

diferente, associado a isso, mudanças de perspectivas teóricas que permeavam  a prática 

avaliativa. São muitos os termos utilizados para se definir e classificar a avaliação, bem como, 

há diferentes funções para a mesma. Para Álvarez Méndez (2002), é devido a isso que os 

professores se confundem quanto às práticas avaliativas.  Nas palavras do mesmo,  

 

Parte da confusão que é produzida na avaliação do rendimento dos alunos 

deve-se à mescla de funções que são atribuídas à avaliação educativa. É 

evidente que ela desempenha muitas e variadas funções, mais das que 

formalmente lhe são reconhecidas: formação, seleção, certificação, exercício 

de autoridade, melhoria da prática docente, funções relacionadas à motivação 

e à orientação; funções administrativas, acadêmicas de aprovação ou de 

recuperação; de informação e de retroalimentação, de controle. Elas aumentam 

em quantidade na mesma proporção em que perdem em transparência 

(ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p.  25).  

 

 Podemos afirmar que são muitas as funções da avaliação e muitas são as exigências 

feitas ao professor no momento da avaliação. Ao mesmo tempo em que avalia, também é 

avaliado pelo sistema educativo e muitas vezes os critérios ou finalidades da avaliação são 

incompreendidos ou não são claramente apresentados. 

 Para que as diferentes formas de avaliar em suas diferentes funções sejam 

desenvolvidas de forma satisfatória, é preciso conhecê-las e saber como aplicá-las, ter 

definida a concepção de avaliação, bem como, a concepção de ensino e aprendizagem da qual 

se está partindo. Nessa tentativa de se definir a avaliação encontramos diferentes proposições.   

 Rabelo (2001) diz que há uma gama variada de modos de avaliar e que a avaliação não 

tem um paradigma amplamente aceito, mas a define como “em um continuum, no qual de um 

lado situa-se o juízo, o julgamento de valores, e do outro, a tomada de decisões” (p.69).  

 

Quanto ao juízo, refere-se a emissão de opinião sobre alguém ou alguma 

coisa, segundo alguns critérios. Quanto à tomada de decisões, refere-se ao 

examinar o que ocorre em uma determinada ação durante a sua execução 

(RABELO, 2001, p. 69).   

 

 

 Tal perspectiva também é defendida por Raphael (1995), que diz que a formulação de 

juízo de valor no processo de avaliação com vistas à tomada de decisão é um conceito comum 

para grande parte dos estudiosos. 
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A avaliação, apresentada como processo, antevê um controle de qualidade, 

que supõe tanto confiabilidade nos dados obtidos – e consequentemente, no 

instrumento usado – quanto análise, interpretação e criação de situações de 

intervenção como forma de garantir essa qualidade. A utilização de 

informações tem como antecedente a obtenção dessas informações, pela 

aplicação de instrumentos de medida. O Juízo de valor constitui-se na 

transformação destas informações em um julgamento, supondo análise e 

interpretação. A tomada de decisão vai concretizar o objetivo a que se 

destinou o processo. Assim, ao lado de uma descrição quantitativa, obtida 

através de dados de medida, avaliação contém uma interpretação, que traduz a 

qualidade política do processo, dependendo do seu grau de participação 

(RAPHAEL, 1995, p. 34).   

 

 

           O conceito de avaliação também é estreitamente vinculado à ideia de interpretação de 

dados. Tal ideia é defendida por Haydt (1997, p. 10), ao afirmar que “a avaliação consiste na 

coleta de dados quantitativos e qualitativos e na interpretação desses resultados com base em 

critérios previamente definidos”.  

 Jorba e Sanmartí (2003) defendem a necessidade de regulação no ensino e associam 

essa ideia à de avaliação. Quanto ao processo de avaliação, fazem a seguinte afirmação: 

   

 
Toda atividade de avaliação é um processo em três etapas: - Coleta de 

informação, que pode ser ou não instrumentada; - Análise dessa informação e 

conclusão sobre o resultado dessa análise; - Tomada de decisões de acordo 

com a conclusão (...) A avaliação das aprendizagens apresenta basicamente 

duas funções: - uma de caráter social, de seleção e classificação, mas também 

de orientação dos alunos; - outra de caráter pedagógico, de ajuste do processo 

de ensino-aprendizagem, de reconhecimento das mudanças que devem, 

progressivamente, ser introduzidas nesse processo para que todos os alunos 

aprendam de forma significativa (JORBA; SANMARTÍ, 2003, p. 25 - 26).   

 

 

 Avaliar não é algo simples, e por isso, não é tão simples definir a avaliação. A partir 

das reflexões expostas pelos vários autores citados, pode-se perceber que há diferentes 

concepções sobre o que é avaliação e, do ponto de vista histórico, podem ser identificadas 

diferentes fases quanto ao que se entende como finalidades da mesma na área de educação, 

em consonância com diferentes agentes envolvidos no processo, diferentes modos de avaliar, 

diferentes instrumentos. 

 A fim de dar continuidade a esta discussão, de modo a melhor entendermos nosso 

objeto de investigação, trataremos, no tópico a seguir, de alguns tipos de avaliação, 

considerando-se suas finalidades. 
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4.2 As funções da avaliação: da avaliação diagnóstica à avaliação formativo – 

reguladora. 

 

 Como mencionado anteriormente, a avaliação ocorre em diferentes esferas: avaliação 

da aprendizagem, avaliação institucional e avaliação do sistema escolar. Quanto à função, 

pode ser classificada como, diagnóstica, somativa e formativa. Outras classificações também 

são apresentadas, mas nesse trabalho abordamos apenas esses dois tipos de classificação: 

quanto às esferas sobre as quais tratamos anteriormente, e quanto à função da avaliação. Neste 

tópico, trataremos dos aspectos referentes à função.    

 Horta Neto (2010) afirma que há avaliações que ocorrem dentro e fora de sala de aula 

com objetivos distintos, umas somativas e outras formativas.  

 
Existem, portanto, diversos tipos de avaliações que são realizadas dentro do 

sistema educacional: aquelas que acontecem em sala de aula, passando por 

outras que ocorrem na própria escola, ou até as que perpassam todo o sistema 

educacional. Com relação às avaliações externas, existem aquelas que têm 

conseqüências diretas importantes sobre indivíduos e instituições e que 

apresentam resultados numéricos (somativas) e aquelas que têm como 

propósito aprender mais sobre o processo educacional com o objetivo de 

procurar melhorias, e que não têm o interesse em dar consequência imediata 

ao seu resultado (formativas) (HORTA NETO, 2010, p. 88).  

 

  

 Outros estudiosos defendem que as funções somativa, formativa e diagnóstica 

atendem à avaliação interna e externa. Solé (1998) afirma que a avaliação ocorre antes, 

durante e após o processo de ensino e aprendizagem e apresenta três tipos de avaliação: a 

inicial, a formativa e a somativa. Afirma, ainda, que esses tipos de avaliação não são 

excludentes, mas complementares.  

 

Encontramos a avaliação inicial, através da qual obtemos informação sobre a 

bagagem com que um aluno aborda a atividade de leitura; a avaliação 

somativa, no final do processo, mediante a qual podemos estabelecer um 

balanço do que o aluno já aprendeu, e a avaliação formativa, que nos informa 

sobre o desenvolvimento do próprio processo e nos permite intervir no mesmo 

para ajustá-lo progressivamente (SOLÉ, 1998, p. 164).  

  

 

 Quanto à avaliação inicial ou diagnóstica, sobre a qual Solé (1998) trata acima, 

podemos afirmar que pode ocorrer no início do ano ou semestre ou unidade de ensino 

servindo como instrumento para a tomada de decisão do professor, pois a mesma permitirá ao 

docente identificar os conhecimentos ou habilidades que os alunos dominam, podendo-se 
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classificá-los em um ou outro nível, bem como, organizar a prática pedagógica de acordo com 

a necessidade dos estudantes.  

 Para Bloom, Hastings e Madaus (1983), a avaliação diagnóstica quando ocorre antes 

da intervenção docente tem a função de localizar o aluno, determinar se o mesmo tem ou não 

determinados comportamentos ou habilidades ou ainda se já domina o que se pretende 

trabalhar naquela unidade. Essa avaliação pode, também, servir como instrumento de 

classificação dos alunos de acordo com determinadas características. Outro propósito da 

diagnose é servir para descobrir as causas das deficiências de aprendizagem diante da 

evolução do ensino.   

 Jorba e Sanmartí (2003, p. 27) também defendem a ideia de avaliação diagnóstica  

dizendo que esta “tem como principal objetivo determinar a situação de cada aluno antes de 

iniciar um determinado processo de ensino-aprendizagem, para poder adaptá-lo as suas 

necessidades”.  

 A avaliação diagnóstica também é comentada por Gremaud (2009), que diz que ela 

ocorre antes e durante o processo de ensino e tem como função informar sobre o contexto no 

qual irá ocorrer o trabalho pedagógico e apresentar informações sobre os alunos que farão 

parte do trabalho. 

 Outro tipo de avaliação amplamente defendido é a avaliação somativa:  

 

A avaliação somativa tem por objetivo uma avaliação muito geral do grau em 

que os objetivos mais amplos foram atingidos durante todo o curso ou durante 

alguma parte substancial dele (BLOOM, HASTINGS E MADAUS, 1983, 

p.67).   

 

 

 Estudiosos como Jorba e Sanmartí (2003) também comentam sobre a avaliação 

somativa, afirmando que é a que ocorre ao final do ensino e tem a função social de certificar 

se os estudantes apresentam as características exigidas pelo sistema. 

 Ainda sobre a avaliação somativa, é dito que ela “ocorre ao final da instrução, com a 

finalidade de verificar o que o aluno efetivamente aprendeu. Inclui, por isso, os conteúdos 

mais relevantes e os objetivos mais amplos do período de instrução” (GREMAUD, 2009, p. 

24).  

 Além da função diagnóstica e somativa da avaliação, há, ainda, a função formativa. 

Essa ocorre processualmente, tendo a função de regular o ensino. O docente, a partir da 

avaliação formativa, pode verificar o que alunos sabem, o que aprenderam e dar retorno aos 

mesmos sobre seu desempenho e fazer isso de forma sistemática. A avaliação formativa 
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parece abranger também a avaliação diagnóstica; constatar ou não o alcance dos objetivos 

pretendidos; redirecionar a prática e reavaliá-la. Nessa forma de avaliar, o erro é visto como 

indicativo da aprendizagem e de ensino, servindo para a orientação e não mais para a punição, 

classificação ou pura constatação. O objetivo final é a aprendizagem. Tais afirmações podem 

ser percebidas a partir do que dizem os estudiosos sobre o tema, vejamos a seguir o que dizem 

sobre a mesma.   

 Bloom, Hastings e Madaus (1983) dizem que,   

 

avaliação formativa é o uso de avaliação sistemática durante o processo de 

elaboração do programa, de ensino e de aprendizagem, com o propósito de 

aperfeiçoar quaisquer desses três processos. Na medida em que a avaliação 

formativa se processa durante o estágio de formação, deve haver todo o 

empenho no sentido de utilizá-la no aperfeiçoamento do processo. Isto 

significa que na avaliação formativa é necessário tentar investigar os tipos de 

evidências mais úteis ao processo, procurar o melhor método de relatar estas 

evidências, e encontrar formas de reduzir os efeitos negativos associados à 

avaliação – talvez através da redução dos aspectos de julgamento da avaliação, 

ou pelo menos fazendo com que os julgamentos sejam realizados pelos que se 

utilizam da avaliação formativa (professores, alunos, programadores). 

(BLOOM,; HASTINGS; MADAUS, 1983, p. 129 - 130).   

 

 

 Jorba e Sanmartí (2003, p.30) dizem que a avaliação formativa ocorre durante o 

processo de desenvolvimento do ensino. Esse tipo de avaliação tem uma função ajustadora do 

processo de ensino-aprendizagem e tem como objetivo “a regulação pedagógica, a gestão dos 

erros e a consolidação dos êxitos”. 

 Gremaud (2009) afirma que a avaliação formativa informa os avanços e as 

dificuldades que ocorrem durante o processo de ensino-aprendizagem e que ocorre em todas 

as etapas do ensino, envolvendo todos os conteúdos importantes, dando-se retorno ao aluno 

do que foi ou não aprendido.  

 Colomer e Camps (2002) também abordam o tema, afirmando que a avaliação 

formativa tem duas funções, uma é informar aos alunos dos seus avanços e da situação na 

qual se encontram no processo de aprendizagem, e a outra é dar subsídios aos docentes para 

ajustar a programação e as metodologias utilizadas, bem como verificar se os objetivos 

pretendido estão sendo alcançados.   

 Ainda sobre a avaliação formativa, tais autoras afirmam que, nessa nova perspectiva, a 

avaliação deixa de ser um instrumento nas mãos dos docentes e envolve também o aluno na 

avaliação do processo. Os alunos devem ser informados sobre o que está sendo avaliado e o 

erro serve como fonte de informação sobre as dificuldades. 



 53 

Suassuna (2006), ao comentar sobre a classificação acerca da avaliação quanto à 

função, também apresenta as distinções aqui expostas. Ela diz que há dois paradigmas de 

avaliação, “um caracterizado pela classificação, pelo controle, pela competição, pela 

meritocracia” (SUASSUNA, 2006, p. 27), que a pesquisadora chama de avaliação tradicional 

ou classificatória, e outro “caracterizado pelos aspectos formativo, processual, democrático” 

(p.28), que é chamado de avaliação reguladora ou formativa. A respeito da avaliação 

formativa, a estudiosa faz a seguinte afirmação:  

 
Essa avaliação – que está mais próxima da busca de conhecimentos, da 

interpretação e da análise crítica é – conhecida atualmente como avaliação 

formativa. Com ela, pretende-se desenvolver posturas e não só promover 

competências estritamente acadêmicas; é uma avaliação fundamentada no 

diálogo e que prevê a reorganização constante da prática pedagógica 

(SUASSUNA, 2006, p. 41).  

 

 

A avaliação formativa reguladora é comentada por Silva (2008, p. 12), ao afirmar que 

esse modelo de avaliação faz parte de uma “prática pedagógica intelectual reflexiva 

transformadora”. Para Silva (2008),  

 

A responsabilidade da escola é conceder os meios didáticos e pedagógicos 

para a materialização das aprendizagens dos alunos e das alunas na caminhada 

da construção da cidadania. A intervenção docente, nessa lógica, precisa estar 

subsidiada com as informações que mapeiam as maneiras que os estudantes 

estão aprendendo e o que estes estão aprendendo. Isto é, o docente precisa 

perguntar-se: como os educandos aprendem? O que aprendem? Qual a 

qualidade de como aprendem e do que aprendem? As respostas possibilitam as 

informações a serem utilizadas na hora de elaborar, planejar e efetivar o 

trabalho pedagógico de forma que o universo não homogêneo da sala de aula 

(as diversas aprendizagens) seja contemplado (SILVA, 2008, p. 14).  

   

 

Pensando numa prática docente centrada na aprendizagem significativa, Silva (2008) 

aborda que,  

 

A avaliação é concebida como processo/instrumento de coleta de informações, 

sistematização e interpretação de informações, julgamento de valor do objeto 

avaliado através das informações tratadas e decifradas, e, por fim, tomada de 

decisão (como intervir para promover o desenvolvimento das aprendizagens 

significativas). Nessa medida a avaliação é espaço de mediação/aproximação 

diálogo entre formas de ensino dos professores e percursos de aprendizagem 

dos alunos (SILVA, 2008, p. 14 - 15).  

 

 

 Tendo em vista o pressuposto exposto acima de que “A avaliação é concebida como 

processo/instrumento de coleta de informações, sistematização e interpretação de 
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informações, julgamento de valor do objeto avaliado através das informações tratadas e 

decifradas, e, por fim, tomada de decisão (como intervir para promover o desenvolvimento 

das aprendizagens significativas)” (SILVA, 2008, p. 14 - 15), não se pode, hoje, restringir as 

ações de avaliação a atividades restritas à avaliação dos estudantes pelos professores. É 

fundamental contemplar a avaliação do professor pelos estudantes; da escola pelos 

professores, estudantes, comunidade, equipes de coordenadores pedagógicos, dentre outros; 

do sistema de ensino pelos professores e demais profissionais da educação e por outros 

segmentos da sociedade. Em suma, muitos avaliam e muitos são avaliados. A qualidade da 

educação, portanto, é responsabilidade de muitos e não apenas dos professores.  

 Concebendo, portanto, a importância de considerar os diferentes tipos de avaliação e o 

envolvimento dos diferentes agentes que avaliam e que são avaliados, trataremos, a seguir, 

das avaliações em larga escala, que vêm sendo amplamente realizadas no Brasil e em muitos 

outros países.   

 

4.3 Avaliação em larga escala  

 

 Como dito anteriormente, as avaliações são de tipos diferentes. Existem as que 

ocorrem em sala de aula, tendo como avaliador, principalmente, o professor, e as que ocorrem 

em grande escala, para se avaliar um sistema de ensino. Horta Neto (2010), a respeito do 

sistema de avaliação, diz que este faz um levantamento periódico de informações a respeito da 

evolução da educação, utilizando-se de testes de rendimento para averiguar o desempenho dos 

estudantes, e de questionários com o intuito de perceber os fatores que influenciam os 

desempenhos dos alunos. Quanto ao resultado da aplicação desses questionários, ele afirma 

que: 

 

É importante destacar que esses fatores levantados pelos questionários não 

estabelecem uma relação de causalidade entre o fator levantado e o 

desempenho do aluno, mas podem indicar quais as áreas que deveriam ser 

prioritárias para a intervenção dos governos e quais as iniciativas políticas que 

deveriam ser tomadas, com objetivo de promover melhorias no ensino 

(HORTA NETO, 2010, p. 87).   

 

 

 Fernandes (2007), na busca de esclarecer acerca da importância da avaliação dos 

sistemas, afirma que “além do rendimento dos alunos, são feitas avaliações de fatores 

associados a tais rendimentos e pesquisadas as características das escolas que podem facilitar 

ou dificultar o trabalho do professor e a obtenção dos resultados esperados pelos alunos” 
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(p.38). É dito que essa avaliação não precisa ser externa à rede, ou seja, preparada fora da rede 

de ensino, precisa apenas ter legitimidade técnica e política.  

No Brasil são encontrados alguns sistemas de avaliações nacionais: SAEB, Prova 

Brasil, Enem e Enade. Esses exames “cumprem a função de traçar para professores, 

pesquisadores e para a sociedade, em geral, um panorama da situação da educação no país, 

em seus diversos níveis de ensino” (Fernandes, 2007, p.39).  

 A proposta declarada para esses exames é de melhoria do ensino, de busca pela 

qualidade da educação. Os resultados são divulgados e debatidos e, com base neles, são 

pensadas ações para a melhoria dos resultados dos desempenhos dos estudantes. Contudo, 

vale ressaltar, este debate não é amplo, atinge uma parcela pequena da sociedade e mesmo 

que haja toda uma discussão a respeito da qualidade do ensino, o que permeia esses debates 

são os números. Outra coisa a ser pensada refere-se aos sujeitos envolvidos nesses debates e 

nos planejamentos das ações e dos orçamentos; quem define o que fazer, como fazer e quanto 

investir não é a comunidade escolar, que, muitas vezes, nem mesmo tem o direito de opinar.  

 A respeito dos sistemas de avaliação em rede, encontramos Bonamino (2002), que diz 

que as primeiras experiências de avaliação do sistema de ensino ocorreram na década de 80, a 

partir do “reconhecimento da inexistência de estudos que mostrassem mais claramente o 

atendimento educacional oferecido à população e seu peso sobre o desempenho dos alunos 

dentro do sistema escolar” (p.15). A respeito dessa avaliação, Bonamino (2002) afirma que, 

 

nos anos 90, o sistema de avaliação da educação básica passa a inserir-se em 

um conjunto mais complexo de inter-relações, em cujo interior operam o 

aprofundamento das políticas de descentralização administrativa, financeira e 

pedagógica da educação, um novo aparato legal e uma série de reformas 

curriculares. Essas inter-relações estão demarcadas pelo encerramento do ciclo 

de recuperação da democracia política e pela aceitação das novas regras 

internacionais, derivadas da globalização e da competitividade econômicas. 

Para tentar equacionar essa nova realidade e recuperar o equilíbrio fiscal, foi 

acionada uma profunda redefinição dos papéis dos diferentes níveis de 

governo, que contribuiu para a aceleração do processo de descentralização da 

educação escolar e para tornar a avaliação dos sistemas educacionais um dos 

eixos centrais da política educacional (BONAMINO, 2002, p. 16).   

 

   

 Hoje, a avaliação em larga escala ou de sistema é bastante difundida e são muitos os 

exames realizados, uns em nível nacional e outros mais restritos, ocorridos em alguns estados 

ou municípios. Nesse tipo de avaliação, estão incluídos, como já foi dito, o SAEB e também a 

Prova Brasil, que têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino a partir de testes 

padronizados. O SAEB ocorre a cada dois anos e é um exame amostral, realizado nas escolas 
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públicas e privadas de todo o país. A Prova Brasil ocorre a cada dois anos e abrange todos os 

alunos concluintes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental (5º e 9º ano), e também 

do Ensino Médio, para avaliar habilidades na área de leitura e resolução de problemas.  

 Os resultados dessas avaliações são utilizados para que se possa acompanhar a 

evolução do desempenho das escolas e para redirecionar as políticas públicas voltadas para a 

educação.  

 Nesta pesquisa, nos deteremos na Prova Brasil, com o intuito de melhor compreender 

esse exame, mais especificamente a parte de Língua Portuguesa, a partir da análise da matriz 

de referência e de seus descritores e do desempenho dos alunos nessa avaliação de duas 

escolas públicas municipais da cidade do Recife. Tendo como foco a parte de Língua 

Portuguesa, é necessário refletir sobre a avaliação da leitura.  

 

4.4 Avaliação da leitura 

 

 Nas avaliações que ocorrem dentro e fora da escola procura-se apreender 

conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos ao longo de sua vida 

escolar ou em um determinado ano ou período letivo.  

 Por conhecimento encontramos no mini Houaiss a seguinte definição: “1. 

Entendimento 2 domínio (de um tema, arte etc.) 3 informação 4 coisa ou pessoa conhecida 

(...) 5 erudição, sabedoria” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 105). Para Perrenoud (1999, p.7), 

conhecimentos “são representações da realidade, que construímos e armazenamos ao sabor da 

nossa experiência e de nossa formação”  

 Quanto à definição de competência, segundo Perrenoud (1999, p.7) é “uma capacidade 

de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 

sem limitar-se a eles”.  

 Já a ideia de habilidade é dada por Mello e Ribeiro (2003, p. 91) como sendo 

“componentes estruturais da Ação (afetiva, psicomotora e cognitiva). As habilidades são a 

“corporificação” das competências, e a partir delas, através da metodologia utilizada pela 

escola, haverá o desenvolvimento das estratégias que tornem o conteúdo em uso”.  

 No documento que contém a matriz da Prova Brasil é adotada a ideia de Perrenoud de 

competência que é apresentada no documento “Saeb 2001: Novas Perspectivas” (2002), no 

qual é defendida também a concepção de habilidade, afirmando-se que essas “referem-se, es-

pecificamente, ao plano objetivo e prático do saber fazer e decorrem, diretamente, das 

competências já adquiridas e que se transformam em habilidades” (BRASIL, 2011, p. 18). 



 57 

 Tais conhecimentos, competências ou habilidades estão relacionadas às diferentes 

áreas do conhecimento. O que é avaliado está relacionado aos saberes específicos de cada área 

e ao que é esperado que seja ensinado. Leal (2008) a esse respeito faz a seguinte afirmação: 

 

A questão da inter-relação entre o que foi ensinado e o que será avaliado é, 

portanto, um aspecto indispensável a ser pensado pelos que assumem funções 

pedagógicas. Godoy (1995, p.11) salienta, nesse sentido, a necessidade de 

considerar esses dois eixos (ensinado e avaliado) como um “conjunto circular 

de aspectos inseparáveis que devem manter coerência entre si”. Para avaliar, 

por exemplo, as capacidades de produzir textos, precisamos decidir, dentre 

muitos aspectos, os que naquele momento queremos investigar, seja porque 

foram tema de reflexão naquele período, seja porque são capacidades já 

construídas nos anos anteriores ou, ainda, porque queremos avaliar os 

conhecimentos prévios para planejar o processo pedagógico. É preciso, 

portanto pensar sobre o objetivo da avaliação! Esse princípio básico é um 

outro aspecto a ser discutido e refletido. Avaliar é uma atividade e, dessa 

forma, motivada por finalidades. Precisamos, em cada momento, saber 

exatamente porque estamos avaliando. É a partir dessa reflexão que decidimos 

os instrumentos de avaliação a serem usados e as formas de registro dos 

resultados (LEAL, 2008, p. 24 - 25).  

 

 Vale ressaltar que o ato de avaliar, além de considerar os saberes específicos de cada 

área, deve considerar, também, a natureza da atividade, como nos alerta Leal (2008). 

 

A finalidade da avaliação, por conseguinte, é o que precisamos considerar para 

planejar os meios de avaliar e construir os instrumentos mais adequados. No 

entanto, não podemos ignorar a natureza da atividade realizada pelo aluno. 

Não podemos realizar a avaliação de capacidades mais específicas sem 

considerar a situação em que o conhecimento foi evidenciado (LEAL, 2008, p. 

25).  

 

 Assim, para discutir sobre a avaliação na área de língua portuguesa precisamos 

considerar quais conhecimentos, competências, habilidades são relevantes e, portanto, 

precisam ser ensinados e avaliados, e como avaliar tais conhecimentos / habilidades, ou seja, 

com que atividades podemos observar o que os estudantes aprenderam. Quando tratamos mais 

especificamente da leitura e produção de textos devemos considerar o que se propõe, hoje, 

como objeto de ensino nesses eixos.  

 Ferreira e Leal (2006) ampliam essa discussão afirmando que,  

 

Por meio da introdução, pelo professor, dessa temática, podemos retomar a 

idéia de que os professores de todas as áreas de conhecimento, e não apenas os 

professores de língua portuguesa, são responsáveis pelo ensino da leitura e da 

escrita. No entanto, não podemos deixar de considerar as especificidades do 

trabalho do professor de língua portuguesa, que precisa dominar mais 
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profundamente os conhecimentos sobre as diferentes capacidades a serem 

desenvolvidas pelos alunos e atuar mais sistematicamente no ensino da leitura 

e produção de textos (FERREIRA E LEAL, 2006, p.24).  

 

 Quando falamos em avaliação da compreensão leitora devemos considerar a relação 

entre o que é ensinado neste eixo de ensino ou o que é destinado a ser ensinado, quais são as 

habilidades requeridas em determinado nível do ensino e que os alunos ainda não 

desenvolveram para que possam ser trabalhadas em sala de aula.   

 

Uma boa atividade de compreensão leitora deve, em primeiro lugar, promover 

a análise de aspectos relevantes do texto. Além disso, a sua formulação deve 

ser clara o suficiente para prescindir de maiores esclarecimentos. Deve 

também permitir que, para respondê-la, o aluno exercite a análise, a 

argumentação, a síntese, através da expressão oral ou escrita. Exercícios de 

leitura em formato de múltipla escolha, quando bem formulados, podem 

também ser úteis para desenvolver a análise e a argumentação. No dia-a-dia o 

professor deve propor atividades de formato variável com possibilidades de 

repostas curtas ou mais longas, mas, sobretudo, que permitam ao aluno a 

reflexão sobre a coerência global do texto. As questões que envolvem título e 

organização do texto costumam atender a esse critério, porque ajudam a 

identificar os tópicos e argumentos principais, levando o leitor a formular 

hipóteses (BESERRA, 2006, p. 55 - 56). 

 

 

 Podemos perceber, a partir das afirmações de Beserra (2006), que a avaliação da 

compreensão leitora requer o desenvolvimento de atividades específicas e direcionadas para a 

observação do desenvolvimento de determinadas habilidades.   

 Entendendo que a avaliação está voltada para a observação do que os alunos sabem e o 

que precisam saber e para o redirecionamento da prática docente, é compreensível que para 

avaliarmos a prática da leitura em sala de aula, temos que analisar as especificidades desse 

eixo de ensino.  

 Dell’Isola (1997) apresenta algumas considerações sobre a avaliação desse processo, 

dizendo que  quando de trata de leitura o importante a ser avaliado é a interação entre leitor e 

texto e não a decifração da escrita, como se feito muitas vezes. Ainda, segundo a autora, 

espera-se uma leitura singular da turma sobre determinado texto. Ela diz também que, 

 

Não basta decifrarem palavras para acontecer a leitura. Ela vai além da escrita, 

e, muitas vezes, é mais ativa do que esta, pois é ela que dá vida à palavra. 

Obtém sucesso o aluno que se nega a “mergulhar” no texto e a recriá-lo. Neste 

caso, a leitura singular, denotativa, parafrásica é o padrão comparativo 

utilizado pelo sistema escolar pelas “vantagens” que proporciona, tais como: a 

facilidade de correção por parte do professor, a superficialidade não reflexiva 
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que gera alienação e a manutenção da estratificação social (DELL’ ISOLA, 

1997, p. 56). 

 

 

 Essa discussão é ampliada por Dell’ Isola (1997): 

 
 

Ler é desencadear um processo criativo em que autor, texto, leitor e contextos 

interagem permanentemente tendo em vista que um texto nunca está acabado e 

sempre deixa espaços a serem preenchidos. Nessa perspectiva, configura-se 

padrão “ideal” de avaliação a leitura aberta à pluralidade. Quando o sujeito-

leitor se deixa interagir com o texto, completando - lhe as lacunas com sua 

própria história, trocando experiências um com o outro, um novo texto surge, 

uma nova produção se dá, e a verdadeira leitura acontece. O texto permite uma 

multiplicidade tamanha de leituras quantos múltiplos forem os seus leitores já 

que cada um gera inferências segundo seu conhecimento de mundo. 

Conhecimento de mundo engloba componentes emocionais, sócio-cultuais, 

políticos e econômicos e isso, ou vem sendo desprezado pela escola ou, pior, 

vem sendo “punido” pelo sistema, através da figura do professor que não 

permite a viagem pelo texto (DELL’ ISOLA, 1997, p. 56). 

 

 

 Dell’Isola (1997) aponta, também, a importância do avaliador, dos textos escolhidos e 

das questões elaboradas para o momento da avaliação.  

 

Cabe, evidentemente, ao avaliador selecionar textos adequados ao grupo que 

se submeterá à avaliação. Escolhido, o texto, faz-se necessário elaborar 

questões e avaliar as respostas que demonstrem habilidades do aluno como 

receptor da mensagem, como agente social sobre a mensagem e como co-

produtor do texto lido. Essas questões devem verificar não só o conhecimento 

explícito no texto, como também, permitir que o leitor explore o texto 

demonstrando suas expectativas, confrontando suas idéias com as textuais, 

trocando opiniões, desenvolvendo sua argumentação (DELL’ ISOLA, 1997, p. 

57).  

 

 

 Bofarull (2003) defende a idéia de leitura como interação e diz que as estratégias de 

compreensão leitora devem ser ensinadas, em seguida apresenta uma sugestão de roteiro de 

observação para se avaliar a leitura em sala de aula.  

 

O modelo construtivista de ensino e aprendizagem propõe uma concepção 

interativa da leitura. Assim, fala-se de leitor ativo, que processa a informação 

que lê. A partir desse modelo, podemos definir a leitura como processo de 

interação entre o leitor e o texto mediante o qual aquele que lê tenta atingir os 

diferentes objetivos que orientam sua leitura e que lhe permitem interpretar o 

texto e construir um significado em função do objetivo ao qual se tenha 

proposto. No processo de interação entre o leitor e o texto, a pessoa que lê põe 

em jogo uma série de elementos: ∙a informação que facilita o texto. ∙A 

informação que facilita o contexto. ∙Os conhecimentos prévios que o leitor 

possui sobre o texto e sobre o mundo. A partir de todos esses elementos, o 

leitor faz previsões, verifica-as e elabora outras até chegar à compreensão do 
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texto. Mas para que esse processo seja implementado, é necessário que quem 

lê utilize uma série de estratégias de leitura, um tipo de estratégia de 

metacognição (ou reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem) que lhe 

permitirão pensar sobre a própria atuação, propor-se um objetivo de leitura, 

planejar os passos que dará para atingir esse objetivo e supervisionar e avaliar 

esse processo para modifica-lo, se necessário. Estas estratégias devem ser 

ensinadas às crianças na escola desde muito pequenas. Para aprendê-las, é 

preferível começar por uma leitura compartilhada com o adulto, em voz alta, 

pois o professor irá proporcionando as ajudas necessárias e, à medida que a 

criança possua um autocontrole desse processo, irá praticando a leitura 

individual e silenciosa, passando por outras modalidades de leitura (em 

duplas, etc.) (BOFARULL, 2003, p. 127-128).   

 

 Bofarull (2003) diz que para avaliar o grau de domínio das estratégias de leitura, pode-

se aproveitar os diferentes textos utilizados em sala nas diferentes áreas de conhecimento, 

considerando-se o princípio de interdisciplinaridade. Quanto aos textos a serem utilizados, é 

preciso que as escolhas ocorram de acordo com o nível dos alunos, prováveis leitores do 

mesmo, e que sejam sempre textos completos para que se possa encontrar o sentido global do 

texto. Para esta pesquisadora, as estratégias podem ser organizadas em três grupos: antes, 

durante e depois da leitura.  

 Para antes da leitura, Bofarull (2003) propõe um roteiro de observação com os 

seguintes tópicos: “Que atitude emocional apresenta o leitor?”, “Qual é o objetivo da 

leitura?”, “Ativa o conhecimento prévio?”, “O leitor faz hipóteses ou previsões sobre o 

conteúdo do texto?”. Durante a leitura: “Usa os sinais do texto para construir o significado?”, 

“Verifica a hipótese, levanta outras novas e, existindo algum erro, reflete para encontrar a sua 

causa?”, “Diante das dificuldades, que recursos utiliza para superá-las?”. Depois da leitura: 

“Identifica o tema?”, “Identifica a ideia principal?”, “É capaz de ter uma compreensão 

literal?”, “É capaz de ter uma compreensão interpretativa?”, “É capaz de ter uma 

compreensão profunda?”, “É capaz de fazer um resumo coerente?”, “A velocidade da leitura é 

adequada?”. 

 Ainda sobre a avaliação da leitura, Colomer e Camps (2002) afirmam que muitas das 

avaliações de leitura partem de uma concepção tradicional do ensino da leitura deixando de 

considerar aspectos importantes no processo avaliativo. 

 

Muitos testes de leitura respondem a uma concepção muito geral da 

compreensão leitora que a torna inseparável de fatores comuns a diferentes 

processos mentais. O fato de não partir de uma concepção mais atual da 

compreensão leitora como articulação de um conjunto complexo de 

habilidades faz com que não se saiba exatamente o que se está medindo e, 

portanto, do que depende o resultado obtido. Esse conceito de leitura faz com 

que não se leve em conta, por exemplo, a necessidade de criar instrumentos de 
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mensuração que distinguem entre os diversos tipos de texto e a capacidade de 

adaptar a leitura à intenção leitora. Por outro lado, a falta de esclarecimento 

sobre os aspectos envolvidos comporta diversos problemas, tanto no conteúdo 

das provas como na interpretação dos resultados (COLOMER; CAMPS, 2002, 

p. 174).  

 

 

 Tais autoras propõem uma mudança de postura sobre a avaliação da compreensão 

leitora e sugerem alguns critérios para essa avaliação. Além de uma concepção atual sobre o 

processamento da leitura, propõem também uma atualização quanto ao conceito de avaliação, 

sugerindo-se avaliar a leitura a partir da perspectiva da avaliação formativa.  

 

A avaliação da leitura terá de ser estabelecida em correspondência coerente 

com a nova construção tanto do conceito de leitura como dos avanços no 

campo educativo. Essa afirmação implica, quanto ao conceito de leitura, o 

abandono de qualquer pretensão de possuir um único instrumento de 

avaliação, uma prova que inclua todos os aspectos mensuráveis, em favor de 

uma avaliação necessariamente muito diversificada, dos diferentes 

componentes da leitura. E, quanto à proposta educativa, será preciso adotar a 

perspectiva de uma avaliação formativa para especificar os objetivos 

educativos de uma avaliação da leitura integrada em seu próprio processo de 

ensino. As duas vertentes têm em comum a necessidade de ser conscientes das 

possibilidades e limites da avaliação da leitura na escola para que possa 

constituir um elemento de observação e ajuda e nos conduza, em 

contrapartida, a julgamentos e decisões educativas para além do que se pode 

afirmar a partir de seus resultados (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 174).  

 

 

 No momento da avaliação da leitura em sala de aula é pertinente ao professor obter 

informações sobre os diferentes aspectos que fazem parte do ato de ler, conforme sugestão 

abaixo, apresentada por Colomer e Camps (2002).  

 

1. Sobre as atitudes emocionais em relação à leitura, já que o envolvimento 

afetivo do aluno, seu grau de familiaridade e disposição nessa tarefa concreta 

de aprendizagem condicionam radicalmente seu acesso à língua escrita. 2. 

Sobre o manejo das fontes escritas, sobre a possibilidade dos alunos de 

imaginar onde e como se pode adquirir informação através do escrito. 3. Sobre 

a adequação da leitura à intenção leitora, habilidade que inclui aspectos pouco 

presentes no ensino, como saber ignorar os sinais do texto que não interessam 

para a finalidade perseguida. 4. Sobre a velocidade leitora e as habilidades 

perceptivas nela envolvidas. 5. Sobre a construção mental de informação. Esse 

é, sem dúvida, o núcleo essencial da compreensão, e sua avaliação terá de 

separar-se na análise das diversas operações que o leitor deve realizar para 

saber: a. Se utiliza de forma efetiva seu conhecimento prévio para inferir a 

informação não explícita. b. Se integra a informação obtida em um esquema 

mental coerente. c. Se retém o significado do que foi lido na memória a longo 

prazo. d. Se utiliza bem os sinais do texto nos diferentes níveis de 

processamento, dos sinais gráficos ao discurso. 6. Sobre os procedimentos de 

controle e avaliação de sua representação mental, isto é, sobre a capacidade 



 62 

para localizar os erros de compreensão e sobre os recursos utilizados para 

corrigi-los (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 174).  

 

 A observação desses aspectos permitirá ao docente ter um diagnóstico mais preciso 

sobre o nível de desenvolvimento dos alunos no que se refere à prática leitora. Nesse sentido, 

é preciso atentar para a necessidade de se pensar na forma de avaliar, o “como” é tão 

importante quanto o “o que”. Sobre o como avaliar Colomer e Camps (2002) dizem que,  

 

A criação de novos instrumentos de avaliação da leitura na escola terá de 

responder à necessidade de estabelecer uma combinação de formas de 

avaliação complementares que compreendam toda gama de aspectos a 

observar. A algumas das atividades que já estão presentes na escola deveriam 

incorporar-se agora novas formas de avaliação muito utilizadas nos métodos 

de pesquisa sobre a leitura a partir do deslocamento do interesse teórico desde 

os resultados da compreensão até os processos que o leitor segue para chegar 

àqueles resultados. Algumas das atividades utilizadas para analisar o processo 

e o controle da leitura e que poderiam ser incorporadas à avaliação escolar 

são, por exemplo, as análises dos erros cometidos durante uma leitura em voz 

alta e das autocorreções feitas pelo próprio leitor quando os percebe; a 

consideração do tipo de hipóteses lançadas pelo leitor que preencheu um texto 

com algum tipo de espaço vazio; a determinação das estratégias adotadas pelo 

leitor que teve de localizar, explicar ou corrigir os erros contidos em um texto. 

Contudo, é preciso ter presentes as limitações que tais métodos também 

apresentam (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 183 - 184).  

 

 

Colomer e Camps (2002) sugerem algumas atividades que podem ser realizadas em 

sala de aula para avaliar o processo de compreensão leitora nos aspectos anteriormente 

mencionados. Vejamos a seguir: 

 

1. A atitude emocional é um aspecto impossível de reduzir a uma tabela de 

resultados, mas isso não diminui a importância de sua observação pelo 

professor. À parte uma atenção geral às reações das crianças em relação à 

leitura, podem utilizar-se pautas de observação durante a sua realização (...). 2. 

A formulação de planos de busca de informação pode permitir reconhecer o 

grau de dificuldade que os alunos têm na utilização de fontes escritas. Dessa 

perspectiva, seria preciso elaborar pautas de observação das condutas 

escolares dos alunos com material escrito de que dispõem. 3. Fazer com que 

os alunos verbalizem como pensam utilizar a informação que obterão e pedir-

lhes depois, seja oralmente, seja assinalando no texto, as partes que lhe 

interessam para o propósito explicitado. A comparação entre as duas ações 

permite julgar a coerência da ação leitora. 4. A medição da velocidade pode 

seguir pautas que A. Galí descreve detalhadamente para a leitura em voz alta 

(...). Na leitura silenciosa, o professor pode comprovar posteriormente que o 

aluno realmente fez a leitura e esta pode ser usada também como método de 

auto-avaliação para que o aluno constate individualmente o seu progresso. As 

atividades de exercitação sobre percepção visual podem ser usadas como 

exercícios de avaliação em um momento dado, sem outras mudanças a não ser 

sua preparação para poder contar o tempo, os acertos, etc., de maneira que se 
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possam comparar os resultados das provas sucessivas. É preciso ter presente, 

no entanto, que a velocidade leitora depende não apenas da habilidade do 

aluno, mas também da dificuldade do texto e do fato de que o leitor experiente 

adapta a velocidade aos objetivos de leitura. Essas considerações, portanto, 

complicam particularmente a avaliação desse aspecto. 5. Em relação ao 

processo de construção do significado: a. Explorar o conhecimento prévio do 

aluno com perguntas externas ao texto possibilita determinar posteriormente 

se foi essa a causa das más inferências, caso tenham ocorrido. b. Algumas 

atividades de síntese do texto, como dar títulos ou fazer o resumo do texto em 

testes de respostas múltiplas, uma das quais é o resumo real e as outras 

correspondem a resumos errôneos, pode informar sobre a integração da 

informação. c. a verificação da lembrança deverá passar pelo contraste entre o 

que se lembra imediatamente pós a leitura e a evocação da informação algum 

tempo depois. Contudo, esse aspecto é particularmente complexo no contexto 

escolar, já que a retenção da informação é uma necessidade das aprendizagens 

que se produzem nele e exige técnicas especiais para uma memorização que 

vá além da capacidade de lembrança requerida em outros tipos de leituras. d. 

Fazer com que sublinhem sinais e relações determinadas entre os elementos do 

texto em diferentes níveis. 6. Inserir em um texto erros em diferentes níveis, 

desde letras equivocadas a incoerências entre as partes do discurso, e pedir que 

indiquem os elementos que não combinam, pedir que expliquem por que  não 

combinam e fazer com que corrijam. Se os exercícios são em voz alta, pode-se 

observar a reação imediata do leitor e as vias que utiliza para corrigir o erro no 

próprio andamento (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 185 - 186).   

 

 

A partir do que está acima exposto, pode-se afirmar de forma hegemônica que hoje é 

defendida uma concepção interacionista de leitura, na qual o sentido não está dado no texto: o 

mesmo é construído na interação entre leitor e texto. Esse leitor é estratégico, ou seja, para 

apreender o sentido do texto são utilizadas diferentes estratégias de leitura. Quanto à 

avaliação, hoje parte-se uma concepção de avaliação formativa, ou seja, o aluno deve ser 

avaliado durante o processo de aprendizagem. Um teste ao final do período não é avaliar, é 

constatar. 

É preciso pensar práticas distintas de avaliação para se avaliar processos diferentes de 

aprendizagem, não se pode generalizar para todos os anos do ensino ou para a observação de 

apreensão de diferentes conhecimentos ou desenvolvimento de distintas habilidades uma 

única maneira de avaliar ou um único instrumento de avaliação. Existe a necessidade de 

adequação das práticas avaliativas ao que se quer avaliar. Assim, ao se avaliar a leitura é 

preciso saber como o aluno processa a mesma e como é possível avaliar esse processo. É 

preciso que o docente tenha boas práticas de ensino da leitura e saiba como avaliar essa leitura 

para poder diagnosticar o que os alunos já sabem e o que precisam saber e redirecionar a 

prática quando necessário.   

As reflexões expostas neste tópico remetem de forma mais direta à avaliação que 

ocorre no processo de ensino, pelo próprio professor. No entanto, os princípios gerais 
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presentes nessas reflexões e no capítulo sobre leitura podiam guiar também as avaliações em 

larga escala, como será discutido nas análises dos dados dessa pesquisa.  

 

5 METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa nos propusemos a refletir sobre os resultados de cinco turmas de 

escolas públicas na Prova Brasil, investigando algumas possíveis razões para o sucesso ou não 

dos estudantes na referida prova. Duas questões principais podem ser levantadas: (1) os 

conhecimentos / habilidades avaliados devem ser ensinados na escola segundo os documentos 

oficiais? Eles são ensinados?; (2) os testes da Prova Brasil realmente avaliam o que dizem 

avaliar? 

Em relação à primeira questão, pode-se indagar se, de fato, o que é avaliado na Prova 

Brasil é indicado como relevante nos documentos curriculares que orientam, ou deveriam 

orientar, a prática docente, e se, sendo contemplado no documento, é de fato ensinado pelos 

docentes em suas aulas. Mesmo considerando a grande relevância da investigação dos modos 

como a leitura é ensinada pelos professores, nesta pesquisa, o foco central foi analisar se os 

documentos oficiais que orientam a prática dos docentes investigados contemplam os 

conhecimentos / habilidades avaliados na Prova Brasil, ou seja, se os professores deveriam, de 

fato, ensinar o que na matriz do teste está proposto.  

Em relação à segunda questão, pode-se perguntar se os itens do teste são elaborados de 

modo a realmente avaliar as habilidades a que se propõem. Além disso, pode-se também 

questionar acerca das condições de realização da prova, incluindo-se o debate sobre se os 

estudantes têm familiaridade com os tipos de itens, de modo a entender realmente o que 

precisa fazer para responder às perguntas. Em relação à elaboração dos itens, não é possível 

investigar, dado que as provas aplicadas não são disponibilizadas para análise pelo INEP / 

MEC. Quanto às condições de realização da prova, um dos tópicos de reflexão é a 

familiaridade das crianças com os tipos de itens e sua disponibilidade para responder a prova. 

Tais aspectos foram objeto de estudo nesta Tese. 

 Desse modo, os objetivos específicos foram: 

  

 analisar a Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sobretudo em relação às orientações acerca de quais 

conhecimentos e habilidades de leitura devem ser ensinados; 
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 analisar a Matriz de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova 

Brasil, referente ao teste de leitura, sobretudo em relação às orientações acerca de quais 

conhecimentos e habilidades de leitura devem ser avaliados;  

 comparar as orientações da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Recife e a Matriz 

de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil quanto aos 

conhecimentos e habilidades de leitura citados nos dois documentos; 

 analisar atividades de interpretação escrita de textos vivenciadas em sala de aula, 

comparando-as às questões da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova 

Brasil, quanto à estrutura e habilidades requeridas; 

 comparar os desempenhos de estudantes do quinto ano do Ensino Fundamental no 

exame da Prova Brasil e em dois testes específicos de leitura aplicados em sala de aula 

com estrutura similar às questões do teste aplicado na Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil, no mesmo período em que o exame nacional foi 

aplicado. 

 

Em resumo, com base nos dados analisados, buscar-se-á, portanto: 

1) entender se as habilidades e conhecimentos de leitura avaliados na Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil fazem parte do rol de 

conhecimentos e habilidades citados no Documento Curricular da Rede Municipal 

do Recife, ou seja, se o Exame avalia o que é prescrito na Proposta Pedagógica, 

sendo, portanto, validado como relevante para o ensino de leitura nesta etapa de 

escolaridade;  

2) investigar algumas possíveis razões para o baixo resultado das crianças neste 

exame,  

a. verificando se os desempenhos dos estudantes na Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil aplicado em 2009 em escolas da Rede 

Municipal do Recife equivaleram ao que eles demonstraram possuir em um 

outro teste de leitura aplicado no mesmo período letivo, com a finalidade 

de problematizar acerca das condições de realização das provas;  

b. investigando se os tipos de atividades de interpretação escrita dos 

estudantes vivenciados em sala de aula têm semelhanças com os itens que 

compõem os testes da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova 
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Brasil ou se as crianças careciam de experiências com os tipos de questões 

do Exame. 

 

Para atender aos objetivos propostos, a pesquisa apresenta duas fases, a primeira 

consiste em uma análise documental e a segunda, uma pesquisa de campo. A mesma é de 

cunho qualitativo. A respeito desse tipo de pesquisa, Lüdke e André (1986), fazem a seguinte 

afirmação:  

 

Para realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, as 

evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Em geral isso se faz a partir 

do estudo de um problema, que ao mesmo tempo desperta o interesse do 

pesquisador e limita sua atividade de pesquisa a uma determinada porção do 

saber, a qual ele se compromete a construir naquele momento. Trata-se, assim, 

de uma ocasião privilegiada, reunindo o pensamento e a ação de uma pessoa, 

ou de um grupo, no esforço de elaborar o conhecimento de aspectos da 

realidade que deverão servir para a composição de soluções propostas aos seus 

problemas. Esse conhecimento é, portanto, fruto da curiosidade, da 

inquietação, da inteligência e da atividade investigativa dos indivíduos, a 

partir e em continuação do que já foi elaborado e sistematizado pelos que 

trabalharam o assunto anteriormente. Tanto pode ser confirmado como negado 

pela pesquisa o que se acumulou a respeito desse assunto, mas o que não pode 

é ser ignorado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 1 - 2).   

 

No primeiro momento dessa investigação foram analisados dois documentos: o 

manual de orientação da Prova Brasil, intitulado “PDE: Plano de Desenvolvimento da 

Educação - Prova Brasil - ensino fundamental: matrizes de referência, tópicos e descritores” e 

o documento curricular da rede municipal de ensino do Recife, intitulado “Construindo 

Competências (2001 – 2004)”.    

No segundo momento, foram analisadas as atividades de interpretação escrita de textos 

coletados em situações de observação de aulas de cinco professores do ano 5 do Ensino 

Fundamental. Realizou-se também entrevistas com esses professores e foram aplicados dois 

testes diagnósticos de leitura com as crianças para avaliarmos as respostas e compararmos 

com as notas recebidas pelos estudantes no Exame Nacional de Avaliação - Prova Brasil. 

Adiante serão apresentados os procedimentos de coleta dos dados mais detalhadamente.  

 

 

 

 



 67 

5.1 Fase 1 - A análise documental.   

 

Uma das fases desta pesquisa consistiu em uma análise documental. Gil (2002) 

apresenta a definição de pesquisa documental, comparando-a com a pesquisa bibliográfica.   

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 

diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 

materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. O desenvolvimento da 

pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa bibliográfica. 

Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são 

constituídas, sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, na 

pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. 

(GIL, 2002, p. 45 - 46).      

 

 

Lüdke e André (1986, p.38) afirmam que a análise documental é “uma técnica valiosa 

de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras, 

seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”.  

Quanto à definição do que é um documento, Phillips (1974, citado por LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 187) diz que são considerados documentos “quaisquer materiais escritos 

que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano” . Lüdke e 

André complementam essa afirmação dizendo que os documentos “incluem desde leis e 

regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, 

jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e 

arquivos escolares” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.38).  

Como vimos nas definições acima, a pesquisa documental é uma metodologia 

apropriada para pesquisas sociais de natureza qualitativa. A importância da análise 

documental para esta investigação se deu pelo fato de colhermos informações que nos 

ajudaram na investigação das habilidades de leitura exigidas na Proposta Pedagógica  que 

deveria servir de parâmetro para o planejamento dos professores da Rede Municipal do 

Recife, as exigidas na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil e depois 

contrapô-las com as atividades escritas realizadas em sala de aula, e com as que os alunos 

demonstraram ter desenvolvido ao final do 5º ano do Ensino Fundamental. 

Fizemos a análise desses documentos na área de Língua Portuguesa, com o intuito de 

observar o que estava prescrito como expectativa de aprendizagem para as turmas de 5º ano 
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do Ensino Fundamental e investigar as habilidades de leitura que eram requeridas das crianças 

nos mesmos.  

A Proposta Pedagógica da rede municipal de ensino do Recife foi um documento lançado 

em 2002 e apresentado numa versão preliminar. Em 2004 foi lançada outra versão desse 

documento a qual foi analisada neste trabalho. Tal proposta está organizada em 131 páginas e 

tem a finalidade de servir de base de orientação para o ensino na rede municipal da cidade do 

Recife.  

A Proposta Pedagógica está organizada em três grandes áreas do conhecimento: 

Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza e Matemática; e Ciências Humanas. A área de 

Linguagens e Códigos, de forma sucinta, é organizada contendo os seguintes componentes 

curriculares: Língua Portuguesa, Artes, Educação física, Língua Estrangeira. Em Língua 

Portuguesa são apresentados competências e conteúdos que serviam de orientação para o 

ensino.  

O documento de orientação da Prova Brasil apresenta a proposta de avaliação desse 

exame, sua finalidade e os tipos de questões, bem como as habilidades que são requeridas em 

cada tipo de questão.  

 
Em relação à avaliação da educação básica brasileira, evidenciou-se a 

necessidade de se apreender e analisar toda a diversidade e especificidades das 

escolas brasileiras. Em razão disso foi criada a avaliação denominada Prova 

Brasil que possibilita retratar a realidade de cada escola, em cada município. 

Tal como acontece com os testes do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), os da Prova Brasil avaliam competências construídas 

e habilidades desenvolvidas e detectam dificuldades de aprendizagem. No 

caso da Prova Brasil, o resultado, quase censitário, amplia a gama de 

informações que subsidiarão a adoção de medidas que superem as deficiências 

detectadas em cada escola avaliada (BRASIL, 2011, p. 4 - 5).  

 

 

A avaliação denominada Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc (Prova 

Brasil) acontece a cada dois anos. São avaliadas habilidades referentes à Língua Portuguesa e 

Matemática. Na área de linguagem são analisadas as habilidades referentes ao eixo da leitura. 

Os testes são realizados com alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do 

Ensino Médio de escolas públicas.   

 No texto apresentado para o documento de orientação da Prova Brasil, a Matriz de 

referência da Prova Brasil é entendida como “o referencial curricular” de avaliação das 

disciplinas e séries avaliadas contempladas no teste, sendo explicitadas, na mesma, as 

competências e habilidades esperadas dos alunos. 
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 No documento de orientação da Prova Brasil, as Matrizes de habilidades apresentam 

alguns tópicos contendo alguns descritores que apontam as habilidades que deverão ser 

avaliadas nos testes de Língua Portuguesa e Matemática, entendendo-se descritor como, 

 

uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais 

desenvolvidas pelo aluno, que traduzem certas competências e 

habilidades. Os descritores: indicam habilidades gerais que se esperam 

dos alunos; constituem a referência para seleção dos itens que devem 

compor uma prova de avaliação (BRASIL, 2011, p.18). 

 

  

Na Matriz de Referência de Língua Portuguesa da Prova Brasil, as habilidades 

requeridas dos alunos estão organizados dentro de seis tópicos: procedimentos de leitura; 

implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto; relação entre 

textos, coerência e coesão no processamento do texto; relações entre recursos expressivos e 

efeitos de sentido e variação linguística.  

Para o tratamento dos dados, utilizamos a análise do conteúdo de Bardin (2003), que 

trabalha com a inferência de dados, com a interpretação dos dados coletados.  Segundo a 

própria autora, a análise do conteúdo pode ser definida como.  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2003, p. 42).   

 Ao analisarmos esses documentos seguimos as seguintes etapas:  

 leitura  exploratória dos documentos e elaboração de uma síntese da Proposta 

Pedagógica da cidade do Recife e do documento que apresenta a Matriz de habilidades 

da Prova Brasil;  

 Construção de categorias de análise organizadas em quadros; 

 Releitura dos documentos com preenchimento dos quadros de análise;  

 Interpretação dos dados categorizados.  

5.2 Fase 2: Análise do desempenho dos estudantes e de suas experiências em  atividades 

de interpretação escrita de leitura.  

 

Nosso estudo teve como campo de coleta duas escolas públicas da rede municipal da 

cidade do Recife.  Foram feitas observações nas turmas do ano 5 do Ensino Fundamental das 
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escolas, com o intuito de coletar as atividades de interpretação escrita de textos utilizadas em 

aulas de leitura.  

As escolas observadas foram escolhidas dentre as que tinham turmas do ano 5 e 

apresentaram bons índices no exame do Prova Brasil realizado em 2007. A Escola 1, com 

183,92 e a Escola 2, com a média na prova de Língua Portuguesa de 179,25.   

Na primeira escola, foram observadas três turmas, as três no horário da manhã. Uma 

professora e um professor eram efetivos e um era estagiário. Na segunda escola, foram 

observadas duas turmas: uma no horário da manhã e outra no horário da tarde. A professora 

do horário da manhã e o professor do horário da tarde eram efetivos na rede. ..   

Após a seleção das escolas, entramos em contato com as gestoras das escolas e tendo a 

autorização para realizar a pesquisa nesses espaços, iniciamos os trabalhos. Foram realizadas 

entrevistas, feitas observações e aplicados testes diagnósticos com os estudantes.  

 

5.2.1 Entrevistas com os docentes das turmas observadas  

 

As entrevistas foram realizadas com os docentes para conhecermos um pouco da 

realidade das salas de aula observadas e dos professores (apêndice A). Antes de 

mencionarmos o desenvolvimento dessa fase da pesquisa, é preciso apresentar o que está 

posto na literatura sobre a definição do que é a entrevista enquanto técnica de pesquisa e as 

diferentes formas como ela se apresenta.  

 

A entrevista pode ser estruturada ou padronizada e não-estruturada. No 

primeiro tipo, as perguntas são as mesmas para todos os entrevistados, o que 

garante maior controle nas respostas, inclusive no resultado do estudo ou 

pesquisa. No segundo, o entrevistado tem maior liberdade para formular suas 

respostas e o entrevistador não está obrigado a obedecer qualquer tipo de 

roteiro preestabelecido. Como desvantagem, apresenta a dificuldade em 

organizar e quantificar os dados recolhidos (SANTOS, 2009, p. 261).  

 

Ainda, sobre a entrevista, Gil (2002) traz uma definição da mesma e também apresenta 

algumas classificações para ela.  

 
Entre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta maior 

flexibilidade. Tanto é que pode assumir as mais diversas formas.  Pode 

caracterizar-se como informal, quando se distingue da simples conversação 

apenas por ter como objetivo básico a coleta de dados. Pode ser focalizada 

quando, embora livre, enfoca tema bem específico, cabendo ao entrevistador 

esforçar-se para que o entrevistado retorne ao assunto após alguma digressão. 

Pode ser parcialmente estruturada, quando é guiada por relação de pontos de 

interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. Pode ser, 
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enfim, totalmente estruturada quando se desenvolve a partir da relação fixa de 

perguntas. Nesse caso, a entrevista confunde-se com o formulário. Nos 

levantamentos que se valem da entrevista como técnica de coleta de dados, 

esta assume forma mais ou menos estruturada. Mesmo que as respostas 

possíveis não sejam fixadas anteriormente, o entrevistador guia-se por algum 

tipo de roteiro, que pode ser memorizado ou registrado em folhas próprias 

(GIL, 2002, p. 117).  

 

 

Para Marconi e Lakatos (2007), na entrevista despadronizada (ou não estrutural) o 

entrevistador tem mais liberdade e ela pode se dá de três formas distintas: a entrevista 

focalizada, na qual há um roteiro com perguntas, mas o entrevistador tem o direito de fazer 

outras perguntas se achar necessário, para que se tenha mais detalhes; a entrevista clínica, que 

segue questões específicas sobre sentimentos, motivos e condutas dos indivíduos; e a não 

dirigida, na qual o entrevistado é livre para se expressar e o entrevistador é um incentivador 

dessa expressão.   

Na nossa pesquisa, optamos por utilizar a entrevista parcialmente estruturada. 

Elaboramos um roteiro para ser seguido, mas foi permitido fazer perguntas além das que 

estavam postas no papel e o entrevistado pôde ir além do que se perguntava desde que fosse 

uma complementação ao assunto tratado.  

Nas entrevistas realizadas com os professores foram observados os seguintes pontos: a 

formação acadêmica deles e o tempo de docência; a participação em encontros de formação 

continuada e a freqüência; a participação em encontros ou reuniões pedagógicas ou de 

planejamento na escola e a freqüência; o tempo de docência no 5º ano e as disciplinas que 

ministravam na turma que trabalhavam; a quantidade de dias na semana em que trabalhavam 

os conteúdos referentes à língua portuguesa; as práticas de leitura desenvolvidas em sala de 

aula; quantidade de dias na semana em que trabalhava conteúdos referentes ao eixo de leitura; 

a natureza das aulas de leitura e o planejamento das mesmas; os objetivos que pretendiam 

alcançar nas aulas de leitura; os suportes e gêneros textuais mais lidos pelos alunos em sala de 

aula; a realização de atividades na biblioteca e o acesso dos alunos à mesma; os gêneros mais 

lidos pelos alunos; os empréstimos semanais de livros na sala e o resgate dessas leituras; o 

nível de alfabetização dos alunos e a fluência na leitura e a representação que tinham do que 

seria uma boa aula de leitura.  
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5.2.2. Análise de atividades de interpretação escrita de textos  

 

Foram realizadas de cinco a seis observações em cada turma. Os dias e horários das 

idas às escolas eram combinados previamente com os professores. Antes do início das 

observações foi combinado com os docentes que as aulas a serem observadas seriam do 

ensino da leitura.  As observações foram realizadas de setembro a dezembro de 2009, ano em 

que os estudantes das turmas observados realizaram o exame da Prova Brasil.  

Tínhamos como objetivo analisar atividades de interpretação escrita de textos 

vivenciadas em sala de aula, comparando-as às questões da Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil, quanto à estrutura e habilidades requeridas; investigando 

se os tipos de atividades de interpretação escrita dos estudantes vivenciados em sala de aula 

tinham semelhanças com os itens que compõem os testes da Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil ou se as crianças careciam de experiências com os tipos 

de questões do Exame. 

As observações eram realizadas nos dias e horários combinados com os docentes. A 

maioria das observações ocorreu durante todo o turno de aulas, contudo, uma ou outra 

observação, os professores combinavam um horário com a pesquisadora; ou após uma 

determinada atividade diziam que iam trabalhar outra atividade que não estava relacionada à 

leitura, o que parecia uma indireta para que a pesquisadora se retirasse da sala.  

A respeito da observação, podemos afirmar que foi determinante para que tivéssemos 

acesso aos dados, pois,   

 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam 

seu comportamento. Desempenha papel importante nos processos 

observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador a um 

contato mais direto com a realidade. É o ponto de partida da investigação 

social (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 193). 

 

 

Para Ander-Egg (1978, p. 96, citado por Marconi e Lakatos, 2007, p. 194), há 

diferentes tipos de observação: 

 
a) Segundo os meios utilizados: observação não estruturada (Assistemática), 

observação estruturada (Sistemática); b) Segundo a participação do 

observador: observação não-participante, observação participante; c) Segundo 

o número de observações: observação individual, observação em equipe; d) 

Segundo o lugar onde se realiza: observação efetuada na vida real (trabalho de 

campo), observação efetuada em laboratório.  
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Seguindo essa classificação, podemos dizer que nesta pesquisa a observação foi 

sistemática, não-participante, individual. Por observação sistemática podemos entender:  

 
Observação sistemática também recebe várias designações: estruturada, 

planejada, controlada. Utiliza instrumentos para a coleta dos dados ou 

fenômenos observados. Realiza-se em condições controladas, para responder a 

propósitos preestabelecidos. Todavia, as normas não devem ser padronizadas 

nem rígidas demais, pois tanto as situações quanto os objetos e objetivos da 

investigação podem ser muito diferentes. Deve ser planejada com cuidado e 

sistematizada. Na observação sistemática, o observador sabe o que procura e o 

que carece de importância em determinada situação; deve ser objetivo, 

reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe. 

Vários instrumentos podem ser utilizados na observação sistemática: quadros, 

anotações, escalas, dispositivos mecânicos etc” (MARCONI; LAKATOS, 

2007, p. 195).  

 

 

 Além de ser uma pesquisa sistemática, essa também pode ser classificada como não-

participante, segundo a classificação anteriormente exposta.  

  
O pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, 

mas sem integrar-se a ela: permanece de fora. Presencia o fato, mas não 

participa dele; não se deixa envolver pelas situações; faz mais o papel de 

espectador. Isso, porém, não quer dizer que a observação não seja consciente, 

dirigida, ordenada para um fim determinado. O procedimento tem caráter 

sistemático. Alguns autores dão a designação de observação passiva, sendo 

pesquisador apenas um elemento a mais (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 

195). 

 

 

 Contudo, é preciso dizer que a presença do pesquisador não é neutra, ele, de uma 

forma ou de outra, termina alterando a dinâmica do campo investigado; mesmo assim é 

possível por meio dessa estratégia coletar informações sem orientar mudanças substanciais no 

percurso já construído pelo grupo.   

Podemos dizer, ainda, que as observações realizadas foram individuais, pois tinham 

apenas uma pesquisadora em campo de investigação, conforme a definição de Marconi e 

Lakatos (2007).  

 
Como o próprio nome indica, é técnica de observação realizada por um 

pesquisador. Nesse caso, a personalidade dele se projeta sobre o observado, 

fazendo algumas inferências ou distorções, pela limitada possibilidade de 

controles. Por outro lado, pode intensificar a objetividade de suas informações, 

indicando, ao anotar os dados, quais são os eventos reais e quais são as 

interpretações. É uma tarefa difícil, mas não impossível. Em alguns aspectos, a 



 74 

observação só pode ser feita individualmente (MARCONI; LAKATOS, 2007, 

p. 196).  

 
 

Como dito anteriormente, o principal objetivo das observações foi coletar as atividades 

de interpretação escrita de textos, a fim de compará-las aos itens aplicados no Exame 

Nacional de Avaliação – Prova Brasil. 

 

5.2.3 Avaliação dos estudantes.   

 

O passo seguinte da coleta de dados foi a realização de dois testes diagnósticos com 

questões de compreensão textual aplicados nas cinco turmas (apêndice B e anexo A). Tais 

testes serviram para compararmos os resultados das crianças com o desempenho delas 

apresentado na Prova Brasil, em 2009, ano em que a coleta de dados foi realizada e em que as 

crianças realizaram os testes.  

Assim, tínhamos como objetivo comparar os desempenhos de estudantes do quinto 

ano do Ensino Fundamental no exame da Prova Brasil e em dois testes específicos de leitura 

aplicados em sala de aula com estrutura similar às questões do teste aplicado na Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil, no mesmo período em que o exame nacional 

foi aplicado.  

Tínhamos como foco, investigar algumas possíveis razões para o baixo resultado das 

crianças neste exame, verificando se os desempenhos dos estudantes na Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar – Prova Brasil aplicado em 2009 em escolas da Rede Municipal do 

Recife equivaleram ao que eles demonstraram possuir em outros testes de leitura aplicados no 

mesmo período letivo, com a finalidade de problematizar acerca das condições de realização 

das provas.  

Esses testes tinham semelhanças estruturais com os itens usados nos exames da Prova 

Brasil. As questões elaboradas atendiam aos descritores apresentados na matriz da Prova 

Brasil para os alunos do 5º ano. O primeiro teste tinha 10 questões objetivas e o segundo foi 

composto por 18 questões objetivas e uma discursiva. Essas questões analisavam habilidades 

distintas, como pode ser visto na tabela abaixo. O primeiro teste aplicado aos alunos foi o 

mesmo realizado com os alunos do 5º ano da rede municipal de Camaragibe pelo CEEL 

(Centro de Estudos em Educação e Linguagem). Escolhemos usar um teste já aplicado pela 

validação do instrumento; e o segundo teste foi elaborado pela pesquisadora.  
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Quadro 2: Número de questões realizadas por descritor nos testes aplicados nas 

turmas. 

 

Descritor Questões realizadas Nº de 

questões 

realizadas 
Teste 1 Teste 2 

(D1) Localizar informações explícitas em um texto 1 2 3 

(D2) Estabelecer relações entre partes de um texto, 

identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto. 

1 2 3 

(D3) Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 1 1 2 

(D4) Inferir informações implícitas em um texto 2 1 3 

(D5) interpretar texto com auxílio de material gráfico 

diverso 

1 0 1 

(D6) Identificar o tema de um texto 1 1 2 

(D7) Identificar o conflito gerador do enredo e os 

elementos que constroem a narrativa. 

1 0 1 

(D8) Estabelecer relação causa/conseqüência entre 

partes e elementos do texto (D12) Estabelecer 

relações lógico-discursivas presentes no texto, 

marcadas por conjunções, advérbios etc 

0 1 1 

(D9) Identificar a finalidade de textos de diferentes 

gêneros 

2 3 5 

(D10) Identificar marcas lingüísticas que evidenciam 

o locutor e o interlocutor um texto 

0 1 1 

(D11) Distinguir um fato da opinião relativa a esse 

fato 

0 1 1 

(D12) Estabelecer relações lógico-discursivas 

presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc 

0 2 2 

(D13) Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 

variados 

0 1 1 

(14) Identificar o efeito de sentido decorrente do uso 

da pontuação e de outras notações 

0 1 1 

(D15) Reconhecer diferentes formas de tratar uma 

informação na comparação de textos que tratam do 

mesmo tema, em função das condições em que ele foi 

produzido e daquelas em que será recebido 

0 1 1 

Total 10 18 28 

Fonte: elaboração pessoal.  

 

Analisamos o desempenho dos alunos nos testes a partir do percentual de questões 

acertadas e os tipos de habilidades exigidas em cada teste. Procuramos também comparar os 

resultados dos alunos nesses testes com a média alcançada por eles na Prova Brasil por escola, 

buscando interpretar tais resultados por meio da análise da escala de proficiência elaborada 

pelo INEP/MEC. 
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6 O ENSINO DA LEITURA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS. 

 

Conforme explicitado anteriormente, esta pesquisa apresenta duas fases, a primeira 

consiste em uma análise documental e a segunda, uma pesquisa de campo. Na análise 

documental nos propusemos a analisar a Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental, sobretudo em relação às orientações acerca de 

quais conhecimentos e habilidades de leitura deviam ser ensinados; analisar a Matriz de 

Referência da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil, referente ao teste 

de leitura, sobretudo em relação às orientações acerca de quais conhecimentos e habilidades 

de leitura deviam ser avaliados; comparar as orientações da Proposta Pedagógica da Rede 

Municipal de Recife e a Matriz de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

– Prova Brasil quanto aos conhecimento e habilidades de leitura citados nos dois documentos. 

A comparação entre esses documentos é pertinente para observarmos se as habilidades 

requeridas em um documento estão também presentes no outro, se o que é indicado para o 

ensino na Proposta Pedagógica de referência da Prefeitura da cidade do Recife (PCR) é o 

mesmo que é avaliado na Prova Brasil.  

  

 6.1 Síntese dos documentos  

 

 

Abaixo apresentaremos os resultados referentes ao documento de referência da Prova 

Brasil
3
 e da Proposta Pedagógica de Ensino da Prefeitura da Cidade do Recife. Inicialmente 

apresentaremos uma síntese referente às partes que compõem os dois documentos.  

 

6.1.1 Proposta pedagógica da rede municipal de ensino do Recife – Construindo 

Competências (2001-2004). 

  

A proposta pedagógica da rede municipal do Recife é iniciada com a apresentação. 

Depois, é feita a introdução da proposta e apresentada a bibliografia básica. Na seqüência, são 

apresentadas as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares com 

competências, conteúdos e referências bibliográficas.  A data explicitada no título do 

documento refere-se ao período de elaboração da proposta que foi publicada na versão 

                                                 
3
 PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil: ensino fundamental: matrizes de referência, 

tópicos e descritores.  
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preliminar em 2002 e depois disponibilizada em nova versão em 2004. A mesma é vigente até 

a presente data.  

Na “Apresentação” é dito que pretendia-se, a partir da proposta, “contribuir para a 

construção de um projeto que aponta novos rumos para o país” (p.9). São indicados, no 

documento, os princípios da educação sob a ótica do direito; da interação entre cultura, 

identidade e vínculo social e da inter-relação da tecnologia e da ciência à qualidade de vida 

coletiva e à construção da identidade solidária do povo brasileiro.  

É dito que a proposta pedagógica está organizada em áreas curriculares com base na 

interdisciplinaridade e na contextualização com o intuito de articular conhecimentos e valores 

que constituem as competências.  

Faz-se, ainda, alusão à publicização dos espaços escolares, à gestão democrática, à 

diversidade e às diferenças. O documento, então, afirma que visa a “reafirmação do direito à 

igualdade e do direito à diferença no contexto atual das sociedades democráticas” (RECIFE, 

2005, p. 10).  

 Na “Introdução” é afirmado que atualmente é exigido das pessoas que elas interajam 

com sujeitos distintos social e culturalmente e que compreendam as estruturas sociais, bem 

como que saibam lidar com as novas tecnologias e a comunicação de massa. Afirma ainda 

que a política educacional da PCR visa formar cidadãos capazes de lidar com essas situações 

e que respeitem as diferenças. Pautam-se nos princípios de “democratização das relações 

sociais vividas nas escolas” (RECIFE, 2005, p. 11) e de educação com qualidade para todos. 

Afirma, também, que o foco da educação é a relação professor-educando e no processo 

de aprendizagem é preciso considerar os aspectos cognitivos, emocionais, sociais e culturais, 

afirmando-se a indissociabilidade entre eles. 

Adota-se, no documento, a perspectiva interacionista, na qual o sujeito aprende em 

interação com o outro e constitui-se como sujeito histórico que aprende a conhecer, a fazer, a 

conviver e a ser.   

É dito que é preciso superar a lógica positivista da desarticulação dos conteúdos e 

avançar no sentido da interdisciplinaridade. Considerando a interdisciplinaridade e a 

contextualização, é preciso rever práticas limitadas à transmissão do conhecimento. Há a 

necessidade de formar sujeitos que articulem e relacionem os diferentes “saberes, 

conhecimentos, atitudes e valores construídos dentro e fora da escola” (RECIFE, 2005, p. 12). 

No documento é apresentado o pensamento de Marize Ramos (citada por CRUZ, 2002, em 

RECIFE, 2005, p. 12), que defende que a competência associa-se à articulação dos diversos 
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saberes mobilizados, entendendo-se competência como “uma ação cognitiva, afetiva e social 

que se traduz em práticas e se apóia na organização interdisciplinar do ensino”.  

Vale ressaltar que mediante tais princípios, são apresentados conteúdos e 

competências divididos por áreas de saber, sem indicação de como o professor em sala de 

aula pode trabalhar de forma interdisciplinar e contextualizada.  

 Podemos afirmar que na proposta pedagógica é defendida a interdisciplinaridade, mas 

na mesma ela não aparece, nem são dados subsídios para que o corpo docente da rede, que 

tem o documento como guia oficial de orientação, possa trabalhar de forma interdisciplinar.   

No documento, a delimitação dos conhecimentos e competências é feita com base na 

organização do documento em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências 

Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.  

A área de Linguagens e Códigos é composta pelas disciplinas Língua Portuguesa, 

Educação Física, Língua Estrangeira. Na área de Ciências da Natureza e Matemática, são 

encontradas as disciplinas Física, Química, Biologia e Matemática. A área de Ciências 

Humanas é composta pelos componentes curriculares História, História do Recife, Introdução 

aos direitos trabalhistas, Geografia e Ensino Religioso. Em seguida, é apresentada a 

bibliografia básica.  

Na seqüência, são apresentadas as áreas e as disciplinas que as constituem. A respeito 

da área é feita uma rápida fundamentação e são apresentadas competências gerais de cada 

uma. Na seqüência são apresentadas as disciplinas seguindo o seguinte esquema: 

Fundamentação, Competências, Conteúdos e Referência Bibliográfica.  

O item seguinte descreve a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Essa 

parte é iniciada com a Fundamentação, na qual é dito que “o objetivo maior dessa área é 

possibilitar ao aluno o uso das diferentes linguagens, articulando-as nas mais diversas 

situações e contextos sociais com interlocutores, enquanto leitor e/ou produtor” (p. 10). 

Quanto às competências gerais da área são apresentadas as seguintes: 

 Fazer uso dos sistemas simbólicos das diferentes linguagens, de forma crítica 

e criativa, como meios de organização cognitiva, afetiva, social e cultural da 

realidade, construindo significação, expressão, comunicação e informação. 

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, a função, a 

organização e a estrutura das manifestações literárias, artísticas e culturais, de 

acordo com as condições de produção e recepção. 
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 Compreender e usar as diversas linguagens – verbal, visual, gestual, sonora – e 

seus sistemas simbólicos para criar significados a partir da interação com a 

realidade física e social, construindo a própria identidade cultural, estética e 

ética.  

 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 

associando-os aos conhecimentos científicos, “as linguagens que lhes dão 

suporte e aos problemas que se propõem solucionar”.  

 

Na seqüência, é apresentado o componente curricular Língua Portuguesa, seguido das 

competências para o ensino da mesma. Após a listagem das competências a serem 

trabalhadas, é inserida a listagem de conteúdos; na continuidade, é mostrado um quadro com 

os conteúdos organizados por eixo temático. São apresentados dois eixos temáticos: leitura e 

compreensão de textos verbais e não-verbais e produção de textos verbais e não-verbais. Após 

a apresentação dos conteúdos, é exposta a referência bibliográfica.   

Em seguida, na proposta, são apresentados os demais componentes da área seguindo 

um esquema semelhante ao de Língua Portuguesa e na seqüência as demais áreas, seguindo a 

mesma forma de apresentação e organização.   

Ao analisarmos o que está posto no documento para a área de “Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias”, percebemos que na mesma existe a valorização da leitura enquanto prática 

social, entendendo que a leitura possibilita a participação de maneira mais crítica e ativa nas 

situações de comunicação entre os indivíduos, conforme defende Silva (1996).   

É afirmado no documento que ao fazer uso da linguagem os sujeitos constroem 

significação. Tal ideia é também defendida por Petit (2008), ao afirmar que os leitores 

interpretam os textos de diferentes formas e dão a eles novos significados.  

Dentre os princípios acima explicitados, encontramos alguns em consonância com o 

que está nos PCN, quando é dito neste documento que “o ensino deve ter como meta formar 

leitores que sejam também capazes de produzir textos coerentes, coesos, adequados e 

ortograficamente” (BRASIL, 1997, p. 52-23).  

Podemos perceber, ainda, que essas ideias convergem para as explicitadas na BCC 

(Base Curricular Comum), quando esta apresenta a concepção de língua como interação e traz 

a afirmação de que “os interlocutores atuam, por meio de diferentes gêneros textuais, 

expressando e criando os sentidos que marcam as identidades individuais e sociais de uma 

comunidade (PERNAMBUCO, 2008, p. 67). Nesse mesmo documento é dito que o foco de 

estudo da linguagem a ser explorado é o texto, pois nenhuma manifestação da linguagem 
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ocorre fora do texto (PERNAMBUCO, 2008). No documento do Recife tal pressuposto 

também é defendido.    

 

6.1.2 Documento de referência da Prova Brasil 

 

 

 O documento de referência da Prova Brasil é iniciado com a apresentação, seguida de 

informações gerais sobre a Prova Brasil e sobre o direito ao aprendizado; depois, no ponto 1, 

o documento trata do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB); no ponto 2 

são abordadas as avaliações da educação básica; o item 3 fala sobre as matrizes de referência 

do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica (SAEB); no ponto 4 são tecidas 

considerações sobre  a Língua Portuguesa, seu ensino e aprendizagem, sendo, neste item, 

apresentada a matriz de referência de Língua Portuguesa do Prova Brasil e seus descritores 

para as turmas de 4º série/5º ano  e 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental. Na continuidade 

são feitas as reflexões referentes à área de matemática e é apresentado o referencial 

bibliográfico. Depois, são dados exemplos e são feitas as considerações finais. A seguir estas 

partes são sintetizadas.  

 No tópico “Apresentação” do documento é dito que, em 2007, o governo lançou o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Esse plano tinha como objetivo a busca por 

uma educação equitativa e de qualidade. Para a efetivação do mesmo, foram criados planos de 

metas para “viabilizar o atendimento de qualidade aos alunos” (BRASIL, 2008, p. 05).    

É dito ainda que, para aprimorar as redes de ensino municipais e as escolas que 

apresentam maiores dificuldades e que necessitam de um apoio maior ou uma atenção 

especial, o PDE dispõe de um instrumento chamado de Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb). Tal índice é dado a partir de dois indicadores: fluxo escolar (alunos 

não repetentes avaliados pelo Programa Educacenso) e desempenho dos alunos na Prova 

Brasil (avaliação nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática). Esse exame, segundo 

informações do documento, avalia “competências construídas e habilidades desenvolvidas e 

detectam dificuldades de aprendizagem” (BRASIL, 2009, p. 06).  

Com os resultados dessa avaliação e do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica), no documento é afirmado que é possível avaliar e mudar as políticas 

públicas voltadas para a educação e os paradigmas utilizados nas escolas e contribuir para 

uma escola de qualidade. 

É apresentado como objetivo do caderno da Matriz de referência, munir os 

profissionais da educação com informações sobre o Saeb e a Prova Brasil e da importância 
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desses exames para alcançar as metas propostas pelo IDEB. É dito que se espera contribuir 

para que esses profissionais e demais cidadãos conheçam os pressupostos teóricos norteadores 

dessas avaliações, os itens dos testes e possam fazer a análise pedagógica dos itens a partir 

dos resultados dos alunos. A análise dos itens contribui para que os docentes reflitam sobre a 

prática da leitura na área de linguagem e de resolução de problemas significativos na área de 

matemática. 

Chamamos a atenção quanto à afirmação de que os cidadãos conheçam os itens dos 

testes e possam fazer a análise pedagógica dos itens a partir dos resultados dos alunos. Os 

itens aos quais o documento faz referência são os apresentados no documento de referência da 

Prova Brasil que “é composto por um texto, um enunciado e quatro alternativas. Entre essas, 

uma é o gabarito, ou a resposta correta, e as demais são chamadas de distratores ou respostas 

erradas” (BRASIL, 2009, p. 24). Os cidadãos não têm acesso ao exame aplicado aos alunos 

em cada biênio para que possam fazer o que é mencionado no documento: fazer a análise 

pedagógica dos itens a partir dos resultados dos alunos; essa análise só pode ser feita 

considerando os itens dados no caderno e não os que de fato foram respondidos pelos alunos. 

Nesse sentido, podemos afirmar que essa análise torna-se  pouco segura.  

Devemos considerar, ainda, que os itens apresentados nos cadernos referentes aos anos 

de 2009 e 2011 são praticamente os mesmos, com exceção de uma única questão que aparece 

no documento de 2009 e não aparece no de 2011, talvez pelo fato de a mesma na sua 

formulação apresentar resposta dúbia. 

 

No primeiro quadrinho, a Monica pensou que o lagarto era um desenho. Ao usar a expressão 

“DA HORA” ela deu a entender que o desenho  

 

(A) tinha acabado de ser feito  

(B) durava somente uma hora  

(C) era moda entre a turma  

(D) deveria ser usado na hora 

 

O objetivo dessa questão era “inferir o sentido de uma palavra ou expressão”. Refere-

se ao Descritor 3. Nessa questão os estudantes precisam compreender o significado de uma 
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determinada palavra ou expressão dentro do contexto do texto, perceber o sentido conotativo 

das mesmas. Contudo, é preciso ressaltar que há questão em que pelo contexto unicamente 

não é possível perceber o significado da palavra ou expressão. Às vezes, o não acerto está 

relacionado à questão de expressões utilizadas em regiões específicas, sendo uma questão de 

regionalismo. Uma determinada expressão utilizada numa região, não é utilizada em outra, 

como afirma Dell’ sola (1997). Tal fato poderá ter ocasionado o baixo índice de acertos à 

questão, apenas 31% dos alunos acertaram a questão em 2007, como pode ser observado no 

documento de referência da Prova Brasil de 2009. No documento de 2011 essa questão não 

aparece mais, nem é dado outro exemplo para esse descritor.  As demais se repetem, como já 

foi afirmado.          

Acredita-se que se os cadernos de prova fossem disponibilizados para a sociedade, as 

análises realizadas por pesquisadores, educadores e gestores seriam mais seguras. Poderia 

haver maior articulação entre os resultados expostos e as ações de formação continuada 

conduzidas pelas secretarias de educação.  

 No item seguinte, “A Prova Brasil e o direito ao aprendizado”, são tratados quatro 

tópicos: Medida, Interpretação pedagógica, A escola pode fazer a diferença, e Críticas.  

No que se refere ao tópico “Medida”, é dito que para verificar se o direito às 

competências cognitivas básicas e gerais é garantido, foi introduzido o Prova Brasil, 

“instrumento de medida das competências leitoras e matemática, aplicado em praticamente 

todas as crianças e jovens matriculados na quarta e oitava séries” (BRASIL, 2009, p. 07). Essa 

avaliação tem ocorrido a cada dois anos (2005, 2007, 2009, 2011).  

Quanto à definição de níveis, isso ainda não está bem certo, porém o movimento 

“Compromisso Todos pela Educação” definiu que os alunos de 4ª série/5º ano deveriam ter 

nota acima de 200 pontos e os de 8ª série/ 9º ano, acima de 275 pontos. Esse parâmetro foi 

adotado pelo PDE do MEC. Espera-se que 70% dos alunos das escolas obtenham um 

resultado superior a esses. No entanto, o documento não esclarece quais os parâmetros usados 

para a definição dessa pontuação. 

No que se refere à interpretação pedagógica, é dito que para que os resultados dessa 

avaliação contribuam pedagogicamente, “é preciso identificar e descrever itens acertados 

pelos alunos com nota no ponto que se quer interpretar. Só com a construção e disseminação 

desse tipo de interpretação pedagógica, a Prova Brasil poderá influenciar mais decisivamente 

no ensino” (BRASIL, 2009, p. 08). Esse é classificado como objetivo da matriz de referência. 

No capítulo seguinte tal tema será retomado e será evidenciado que não há, no modo como os 

resultados são divulgados, contribuições para que a sociedade faça uma interpretação 
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pedagógica mais segura dos resultados, sobretudo porque a escala apresentada é confusa e 

pouco consistente do ponto de vista das pesquisas em leitura. 

Quanto ao item “A escola pode fazer a diferença”, afirma-se que uma forma de utilizar 

os resultados é comparando os da escola com outras instituições. As instituições de ensino 

recebem um cartaz com a síntese dos mesmos. Pode-se, também, comparar as médias dos 

alunos da instituição, preocupando-se com a equidade das notas e buscando ver os alunos com 

alto desempenho, já que a maioria dos alunos das escolas públicas tem baixo desempenho. 

Uma das justificativas para este resultado refere-se às características socioeconômicas dos 

alunos. Foi observado que se cresce o nível socioeconômico (NSE) dos discentes, também há 

aumento da nota da escola, mas esse não é considerado um fator determinante, pois há 

diferenças grandes entre notas de uma mesma rede de ensino que atendem alunos de um 

mesmo NSE.     

 Quanto ao tópico “Críticas” é afirmado que essa parte refere-se aos comentários 

críticos feitos ao exame. Foram levantadas críticas em relação ao uso do conceito de 

resultados, em que se entendia que as dimensões de apoio financeiro e institucional às escolas 

tinham sido relegadas. Outra crítica é de que as competências, leitora e matemática, são 

superficiais. É dito, no documento, que tal crítica vem se reduzindo. Defende-se, também, que 

o diagnóstico da Prova Brasil não poderá resolver os problemas encontrados nas escolas, 

existem outras políticas públicas educacionais que serão direcionadas para as escolas com 

maiores dificuldades.  

O tópico seguinte, “O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)”, 

informa que em 1985 e 1986 iniciaram-se as discussões sobre a implantação de um sistema de 

avaliação em larga escala. Em 1988 foi instituído o SAEP (Sistema de Avaliação da Educação 

Primária). Tal avaliação sofreu alterações com a constituição de 1988 e passou a denominar-

se Sistema de Avaliação da Educação Básica, tendo ocorrido em 1990. Em 1992, a avaliação 

ficou a cargo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). Desde 1993 vem ocorrendo sem interrupção a cada dois anos. Entre o período de 

1995 e 2001, o exame passou por inovações. Em 1995, os resultados eram dados por rede de 

ensino com agregação nacional e, em 1997, foram criadas as matrizes de referência com as 

competências e habilidades requeridas dos alunos. É dito também que para a construção da 

matriz, foram consultados professores, pesquisadores e especialistas nas áreas que seriam 

avaliadas, bem como os currículos utilizados pelas secretarias de educação estaduais e das 

capitais. Afirma-se, ainda, que em 2001 as matrizes foram atualizadas seguindo o mesmo 

processo e levando-se em consideração os Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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 Em 2005, paralela ao Saeb, é implantada a Prova Brasil, sendo um exame quase 

censitário, que utiliza o mesmo procedimento que o Saeb, permitindo a divulgação dos 

resultados por municípios e escolas.  

 No outro tópico, “As avaliações da Educação Básica”, é dito que o INEP é uma 

autarquia vinculada ao MEC com o objetivo de promover estudos, pesquisas e avaliações 

sobre o sistema educacional. A diretoria de avaliação da Educação Básica (Daeb) que faz 

parte do INEP, além do Saeb e Prova Brasil, é responsável pelas avaliações do PISA – 

Programa Internacional de Avaliação de alunos (realizada com alunos de 15 anos a cada três 

anos, abrangendo as áreas de Linguagem, Matemática e Ciências); o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), realizado com alunos concluintes ou que concluíram o Ensino 

Médio; o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), 

aplicado a alunos residentes no Brasil e no exterior, que serve para “avaliar as competências e 

habilidades básicas de jovens e adultos que não tiveram acesso aos estudos ou não puderam 

continuá-los na idade própria” (BRASIL, 2009, p.14); a Provinha Brasil, criada para 

diagnosticar o nível de alfabetização dos alunos que estão iniciando o 2º ano do Ensino 

Fundamental.  

O Saeb e a Prova Brasil são exames complementares. O Saeb é amostral e apresenta 

resultados apenas para o Brasil, regiões e unidade da federação; a Prova Brasil ou Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) avalia habilidades nas áreas de Língua Portuguesa 

e Matemática. É realizada com alunos do 5º ano / 4ª série e 9º ano / 8ª série do Ensino 

Fundamental da rede pública da área urbana; é um exame mais amplo. Tem como objetivos:  

 

a. contribuir para melhoria da qualidade do ensino, redução de desigualdades e 

democratização da gestão do ensino público; b. buscar o desenvolvimento de 

uma cultura avaliativa que estimule o controle social sobre os processos e 

resultados do ensino (BRASIL, 2009, p. 15 - 16).  

 

O outro tópico é “As matrizes de referência do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB)”. No mesmo é dito que as matrizes de referência do Saeb são o 

referencial do que será avaliado, composto pelas competências e habilidades requeridas dos 

alunos. Essas matrizes não abrangem todo o currículo escolar, é feito um recorte para a 

construção do instrumento. As matrizes têm como referência os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os currículos das Secretarias Estaduais de Educação e algumas municipais, sendo 

consultados, ainda, professores e livros didáticos. Não há explicitação de como ocorreu essa 

consulta.   
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Foi visto que o documento trabalha com o conceito de competências e habilidades, 

citando o conceito de Perrenoud, retirado do documento “Saeb 2001: Novas Perspectivas” 

(2002), no qual competência é a “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles” (Brasil, 2002, citado por 

Brasil, 2009, p.18). Ainda quanto às competências, é dito que nos itens da Prova Brasil e do 

Saeb associam-se conteúdos e competências. Entendendo-se competência cognitiva como “as 

diferentes modalidades estruturais da inteligência que compreendem determinadas operações 

que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre os objetos físicos, conceitos, 

situações, fenômenos e pessoas” (p. 18).     

Quanto às habilidades, é dito que “referem-se, especificamente, ao plano objetivo e 

prático do saber fazer e decorrem, diretamente, das competências já adquiridas e que se 

transformam em habilidades” (BRASIL, 2009, p.18). 

 

Cada matriz de referência apresenta tópicos ou temas com descritores que 

indicam as habilidades de Língua Portuguesa e Matemática a serem avaliadas. 

O descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais 

desenvolvidas pelo aluno, que traduzem certas competências e habilidades. Os 

descritores: indicam habilidades gerais que se esperam dos alunos; constituem 

a referência para seleção dos itens que devem compor uma prova de avaliação 

(BRASIL, 2009, p. 18). 
 

O último tópico refere-se à Língua Portuguesa, sobre o qual trataremos a seguir. 

Depois, são dados os tópicos e os descritores da matriz de referência para o Ensino 

Fundamental. 

Assim como na Proposta Pedagógica da Prefeitura da Cidade do Recife, na Matriz de 

referência da Prova Brasil trabalha-se com o conceito de competência. No primeiro 

documento são apresentadas competências e no segundo fala-se em competências e 

habilidades e são apresentadas habilidades.   

 A respeito do ensino por competências, Lima (2010) afirma que,  

 

um ensino com base em competências incita reformulações nos objetivos da 

escola que passa, agora, a ter uma visão mais ampla de formação e de 

oferecimento de práticas contextualizadas que permitam aos alunos lançar 

mão dos mais variados recursos para enfrentar uma determinada situação 

(LIMA, 2010, p. 109). 

 

 

A proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife tem como foco o 

ensino. Na mesma são apresentadas orientações para os docentes com competências e 
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conteúdos nas diferentes áreas do conhecimento. O documento de referência da Prova Brasil 

tem como foco apresentar as habilidades que são requeridas dos estudantes nos testes 

aplicados nas avaliações em larga escala. São focos distintos:  um trata dos fundamentos para 

o ensino nas escolas municipais do Recife; o outro trata da avaliação dos sistemas brasileiros, 

na busca de diagnosticar os avanços e problemas e subsidiar políticas públicas.  

É interessante compararmos o que está posto em cada documento, pois a adesão a uma 

política de avaliação do sistema deve ser feita com base na proposta pedagógica da Rede de 

Ensino.  

 

6.2 Língua Portuguesa nos documentos analisados 

 

A seguir apresentaremos o que está posto em ambos os documentos sobre o ensino da 

língua portuguesa e na continuidade refletiremos sobre o que propõem em relação à leitura, 

mais especificamente.  

 

6.2.1 Língua Portuguesa na Proposta Pedagógica de Recife 

 

Quanto ao trato com a Língua Portuguesa, na Proposta Pedagógica da Prefeitura da 

Cidade do Recife é dito na parte de fundamentação que a mesma parte da abordagem sócio-

histórica, entendendo-se que a diversidade e a complexidade da organização humana estão 

relacionadas diretamente à linguagem. Afirma-se que o caráter social das atividades humanas 

é dado pela linguagem, e compartilha-se da afirmação de Marcuschi de que “a linguagem é 

um fenômeno humano, hoje tido como inato e geneticamente transmitido pela espécie” 

(MARCUSCHI, 2001, p. 20 apud RECIFE, 2005, p.17).  

Quanto à atividade verbal, é dito que ocorre a partir de uma língua natural particular.  

Cada língua tem um sentido particular e essa variedade faz surgir a variação de cultura 

humana. A língua é vista como resultado da interação e convenção social, como dinâmica e 

dito que sua utilização não é homogênea.  

Afirma-se que os seres humanos têm acesso à língua através dos gêneros textuais e 

diferencia-se gênero de tipo textual a partir da definição de Bakhtin de que “os gêneros são 

tipos relativamente estáveis de enunciando” (p.19) e de Marcuschi, onde gênero é visto como 

“os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características sócio-comunicativas”, e tipo “uma espécie de construção teórica definida pela 

natureza linguística de sua composição” (MARCUSCHI, 2002, p. 22 - 23, apud RECIFE, 
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2005, p. 19). A expressão tipo serve para designar a estrutura composicional dada pela 

natureza linguística, enquanto que gênero serve para caracterizar os textos materializados que 

têm características sócio-comunicativas definidas.  

Afirma-se que os indivíduos têm acesso à língua pelo contato com os gêneros e que 

quando entram na escola já apresentam conhecimentos sobre a língua. Esses conhecimentos 

precisam ser valorizados e existe a necessidade de articular esses conhecimentos prévios com 

os científicos, segundo que é defendido no documento.  

Considera-se, assim como Antunes (1987), que aprender a língua é assimilar os seus 

diferentes usos no meio em que se vive, vivenciar diferentes práticas de letramento.   Em 

seguida fala-se sobre a alfabetização. dizendo que esta não é uma prática individual, devendo-

se considerar a variação linguística e o contexto situacional de manifestação do discurso. 

Adota-se a perspectiva do letramento defendida por Soares (2003), que diz que este “é um 

estado, uma condição de quem interage com diferentes práticas sociais de leitura e escrita” 

(RECIFE, 2005, p. 20). 

É dito que o ensino da língua deve proporcionar ao aluno o reconhecimento da língua 

como prática discursiva e o levar a fazer uso da mesma. A escola é vista como o local onde a 

maioria dos alunos das classes populares tem acesso à escrita e por isso deve-se, neste 

ambiente, estimular o letramento. Este está relacionado com as condições sociais, culturais e 

econômicas dos indivíduos.  

Afirma-se que é preciso que a escola compreenda as diversas concepções de gramática 

e é dito que os alunos já usam a língua com eficiência, existe uma gramática de uso de 

natureza fonológica, morfológica, sintática, semântica e pragmática que se dá na interação 

entre os indivíduos.  O conhecimento dessa gramática de uso pode ser aprimorado com o 

saber das regras que regem a mesma, objetivando o favorecimento do uso relevante e 

adequado da língua nos diversos contextos. 

Compartilha-se dos dizeres de Travaglia que apresenta duas formas para se trabalhar a 

gramática. A primeira é de maneira assistemática, conforme aparecem as necessidades, 

apresentadas pelos usos da língua pelos alunos; a segunda refere-se a uma maneira sistemática 

de reflexão da língua para ampliar os conhecimentos sobre a mesma.. De acordo com o que é 

defendido no documento, o ensino deve proporcionar ao aluno a capacidade de fazer uso da 

língua de modo adequado nas diferentes situações de comunicação. Para isso, o professor 

deve considerar a teoria que mais atenda às necessidades dos estudantes.  

É defendida, ainda, a variedade da língua, dizendo que não há uma homogeneidade na 

língua no Brasil e que o aluno domina uma das variedades da língua e não se deve considerar 
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que há apenas uma maneira correta de falar. Não se deve acreditar que o modelo de língua é o 

utilizado pelos escritores do passado, pois ela muda com o tempo e apresenta variações. De 

acordo com a Sociolingüística e a Pragmática, as variações estão relacionadas “a questões 

socioeconômicas, culturais, de idade, de sexo, de escolaridade e de origem geográfica” (p. 

24).  Defende-se que uma determinada forma de manifestação não deve ser mais valorizada 

que outra.  

Também é dito que não se deve acreditar que a variação da língua ocorre na fala e que 

a escrita é o lugar da norma padrão, pois, segundo Marcuschi (2001), a fala e a escrita se 

manifestam por meio dos gêneros textuais, que podem ser representados em situações mais ou 

menos formais, “não limitando a formalidade à escrita e a informalidade à fala” (RECIFE, 

2005, p. 25); há, portanto, a necessidade de uma reflexão maior sobre o eixo da oralidade.  

Considera-se a concepção de língua como interação e é dito que os sentidos do texto 

são dados na interação texto-leitor, o significado é construído a partir dos elementos do 

contexto sociocognitivo.  

Na organização textual são considerados alguns elementos indispensáveis para a 

coesão textual – os recursos semânticos. São consideradas as duas modalidades de coesão 

apresentadas por Koch (2002): a remissiva ou referencial e a coesão seqüencial. Afirma-se 

que no momento da leitura os sujeitos são constituídos, bem como os significados e os 

sentidos do mesmo, entendendo que os significados são múltiplos. Dependendo das relações 

estabelecidas entre texto e leitor e das relações históricas e socialmente determinadas, o texto 

é constituído pelas relações ideológicas estabelecidas.  

Em pesquisa desenvolvida por Albuquerque (2002) que analisava a proposta anterior 

desta rede de ensino, a pesquisadora afirma que havia um equívoco ao afirmar que era 

defendida na mesma a perspectiva de língua como interação. O exposto no documento, 

segundo a pesquisadora, assemelhava-se “mais à abordagem sócio-interacionista de 

Vygotsky
4
 sobre a relação ensino/aprendizagem, do que a uma concepção interacionista da 

língua, como defendida por BAKHTIN
5
” (ALBUQUERQUE, 2002, p. 55).  

Aborda-se, ainda, na proposta atual, a incompletude do texto, considerando-se os 

implícitos e a intertextualidade, afirmando-se que “os sentidos de um texto passam pela 

relação dele com outros textos” (RECIFE, 2005, p. 27). É dito, também, que há diferentes 

                                                 
4
 Esse autor é citado na Bibliografia da Proposta Pedagógica analisada na parte intitulada “Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem”, com a obra Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

5
 Esse autor também é citado na Bibliografia do documento, na parte “Lingüística de texto/Pragmática”, com a 

obra Marxismo e filosofia da linguagem. 3. Ed, São Paulo: Nacional, 1976. 
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modos de leitura, dependendo do contexto e dos objetivos de leitura. O ensino da Língua 

Portuguesa deve proporcionar a formação não fragmentada dos alunos como usuários da 

língua com vistas à formação crítica e como subsídios para o exercício da cidadania. O ensino 

da língua deve acompanhar as transformações sociais e tecnológicas. 

São apresentadas diferentes competências relativas ao ensino da Língua Portuguesa.  

 

 Aprender e usar o sistema de código da língua escrita. 

 Usar oralmente a língua e expressar as idéias em diferentes situações (mais formal, 

menos formal) nos diversos contextos.  

 Expressar opiniões e pontos de vista sobre diferentes manifestações da linguagem. 

 Adequar a linguagem a situações formais e informais de uso.  

 Estabelecer relações entre textos verbais e não verbais, considerando a realidade 

sociocultural. 

 Identificar e analisar criticamente os usos sociais da língua como veículo de valores e 

de possibilidades de preconceitos de classe, credo, gênero e etnia.  

 Identificar e usar o intertexto como recurso a mais na compreensão e produção textual.  

 Diferenciar as tipologias textuais dos gêneros textuais.  

 Narrar fatos considerando os efeitos de temporalidade, os personagens, o foco 

narrativo, o conflito, as partes do enredo, o desfecho, entre outros, características do 

tipo textual narrativo. 

 Estabelecer relações nos textos produzidos, no que se refere à causa e conseqüência, 

finalidade e comparação, tese e argumento, elementos da tipologia argumentativa.  

 Identificar e utilizar as especificidades que aparecem incitação (provocação) do leitor 

e o predomínio do verbo no imperativo nos textos instrucionais, cuja tipologia é a 

injunção.  

 Identificar e utilizar as especificidades da tipologia textual descritiva, em que 

predomina as características de localização. 

 Reconhecer no texto elementos típicos da seqüência expositiva: analíticos e 

explicativos.  

 Produzir textos de diversos gêneros, considerando suas especificidades e contextos 

sociais de uso. 

 Resumir as idéias centrais dos textos lidos, identificando as palavras-chave.  

 Argumentar nas modalidades oral e escrita, considerando os diferentes pontos de vista. 

 Identificar os contextualizadores, tais como autoria, suporte, lugar e época de 

publicação. 

 Compreender e dominar os diferentes usos e finalidades sociais da leitura e da escrita.  

 Usar diversas estratégias de leitura como recurso de compreensão textual e de 

construção dos sentidos do texto.  

 Utilizar a escrita e a leitura como fonte de informação em função de diferentes 

objetivos.  

 Identificar a temática do texto e manter sua continuidade.  

 Identificar idéias principal e secundária dos textos. 

 Usar processo metalingüístico (reflexão sobre a língua) com a finalidade de aprender a 

estrutura da língua oral e escrita. 

 Compreender a função estética da arte literária em textos poéticos e na prosa narrativa.  

 Identificar nos textos do domínio discursivo literário e contexto histórico e o estilo dos 

autores, relacionando os períodos literários ao momento contemporâneo.   

 Analisar as realizações estéticas próprias da literatura dos cantadores, repentistas e dos 

cordéis escritos. 
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 Estabelecer relações de universalidade e de atemporalidade da obra literária. 

 Estabelecer a fusão dos gêneros literários em textos diversos.  

 Reconhecer os elementos característicos das manifestações das variedades da língua.  

 Reconhecer a relação da linguagem com as representações ideológicas que subjazem o 

discurso. 

 Identificar os interlocutores e seus respectivos papéis numa dada situação 

comunicativa.  

 Utilizar os procedimentos coesivos no desenvolvimento do discurso oral e escrito.  

 Explorar a contribuição dos aspectos paralinguísticos (gestos, expressões 

fisionômicas) e da linguagem não-verbal na construção dos sentidos do discurso oral e 

escrito.  

 Estabelecer a correlação entre o sentido do texto e a intenção do texto representado 

pelos sinais de pontuação, notações e outros recursos gráficos. 

 Empregar os recursos próprios da apresentação gráfica tais como margens, 

distribuição no espaço do suporte textual, segmentação em parágrafo, tipos de letras, 

entre outros, de textos. 

 Investigar e observar as convenções de ortografia oficial.  

 Localizar e depreender as informações explícitas e implícitas nos textos.  

 Depreender os sentidos de uma palavra ou expressão no texto que pode ser 

identificado com base nos seus elementos de composição. 

 Reconhecer as características próprias do texto de ficção. 

 Estabelecer relações de articulação e de dependência entre os tópicos e os subtópicos.  

 Discernir sobre os sentidos autorizados pelo texto.  

 Fazer a distinção entre um fato e uma opinião relativa a esse fato. 

 Identificar os elementos indicadores das condições do espaço cultural de produção e 

de circulação do texto. 

 Reconhecer os efeitos de sentido conseqüentes de uma transgressão a padrões 

ortográficos ou morfossintáticos.  

 Reconhecer os efeitos de sentido no texto escrito do uso de marcas típicas da 

oralidade.  

 Identificar os elementos indicadores do processo histórico de mudança da língua.  

 Reconhecer os elementos responsáveis pelos efeitos de humor e ironia em textos.     

 

Após a listagem das competências da área a serem trabalhadas, é inserida a listagem 

de conteúdos, não havendo maiores explicitações sobre os mesmos, bem como, não há 

indicação de nível ou modalidade de ensino em que tais competências podem ou devem ser 

trabalhadas ou quais devem ser priorizadas em determinado nível ou modalidade, tão pouco 

existe indicação de como elas podem ser trabalhadas em sala. Na continuidade, é mostrado 

um quadro com os conteúdos organizados por eixo temático. São apresentados dois eixos 

temáticos: leitura e compreensão de textos verbais e não-verbais e produção de textos verbais 

e não-verbais.  

É dada uma tabela com várias colunas, nesta está representado o eixo temático, o 

conteúdo, o nível e modalidade de ensino, como pode ser observado no exemplo abaixo. Para 

o eixo temático da leitura e compreensão de textos verbais e não-verbais para os alunos do 

ciclo 2 que compreende as turmas de 3ª e 4ª série ou 4º e 5º ano são sugeridos os seguintes 

conteúdos: sentidos do texto: inferência, decifração, seleção, antecipação e confirmação, 
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tema, ideias principais e secundárias, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, 

situacionalidade; intertextualidade; implicitude e explicitude; decodificação/codificação do 

sistema da língua; análise fonológica: ortografia, acentuação.  

 

 

 

Após a apresentação dos conteúdos é dada a referência bibliográfica, e não há 

nenhuma parte que discuta ou detalhe os conteúdos apresentados, nem indicação de como tais 

conteúdos podem ser abordados em sala de aula.  

A respeito do trabalho com gêneros textuais na proposta curricular do Recife, França,  

Correia e Leal (2009) afirmam que,  

 

o documento se baseia em propostas atuais, que vêm mostrando a relevância 

da exploração dos gêneros textuais em sala de aula. A partir desses conceitos, 

verifica-se que os gêneros estão presentes em diversos contextos sociais, e por 

isso a importância de saber utilizá-los nas interações sócio-discursivas. 

Observa-se que a proposta defende que os gêneros discursivos não possuem 

uma estrutura rígida, ou seja, sua organização estrutural irá depender de sua 

função social, cultural, do suporte textual, do destinatário, dentre outros. Esse 

debate é importante para que o professor tenha conhecimento de como os 

gêneros se constituem, qual sua importância e qual sua função social, para 

que, desse modo, possa compreendê-los e trabalhar em sala de aula 

(CORREIA; LEAL, 2009, p.16 - 17). 

  

Essas autoras chamam a atenção para fato de não existirem orientações para o trabalho 

com os gêneros. São citados vinte e seis gêneros para serem trabalhados, mas não são dadas 

orientações para a intervenção envolvendo os mesmos na sala de aula. Enfatizam também a 

necessidade de existir na proposta uma orientação quanto aos critérios de escolha dos gêneros 

a serem trabalhados. No tocante ao trabalho com gêneros textuais, essas pesquisadoras 

afirmam que a proposta limita-se à teoria sem apresentar uma “discussão direta com a prática 

do professor em sala de aula” (FRANÇA; CORREIA; LEAL, 2009, p. 24).  

 

 Ao longo da proposta, percebemos que não há uma orientação específica para 

cada nível de ensino, apenas na parte referente aos conteúdos é que se faz essa 

divisão. Nessa parte, em relação ao trabalho com os gêneros discursivos 

voltados para EJA, não há em nenhum momento, orientações para o professor 
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acerca da funcionalidade dos gêneros apresentados no documento, dos 

objetivos e habilidades. O que a proposta faz é apenas citar os diferentes 

gêneros, sem fazer essas reflexões, com isso, observamos a necessidade do 

currículo refletir sobre os princípios didáticos dos gêneros, fazendo com que o 

professor explore essa diversidade textual em sala de aula. As competências 

de ensino abordadas no documento são bastantes gerais, permitindo inúmeras 

interpretações e dúvidas, e a falta de relação dessas com os conteúdos e níveis 

de ensino deixam o professor sem uma orientação mais detalhada para 

desenvolver seu trabalho em sala de aula (FRANÇA; CORREIA; LEAL, 

2009, p. 24).  

 

Concordamos com França, Correia e Leal (2009) quando demonstram uma 

preocupação com as orientações quanto às práticas a serem desenvolvidas a partir dos 

conteúdos e habilidades elencadas na Proposta Pedagógica da PCR. O documento apresenta 

conteúdos e habilidades, contudo não orienta o docente de como proceder para o tratamento 

com tais conteúdos ou como ajudar os alunos a desenvolverem a habilidades explicitadas. 

Sabemos que não existem receitas ou técnicas precisas para serem trabalhas em sala de aula 

que garantam o desenvolvimento desta ou daquela habilidade, contudo, defendemos que é 

preciso que alguns princípios didáticos sejam explicitados como forma de ajudar no 

desenvolvimento da prática docente, principalmente para os iniciantes na função ou que 

estejam assumindo pela primeira vez essa etapa, ciclo ou ano de ensino.    

 

6.2.2 Língua Portuguesa no documento de referência da Prova Brasil 

 

Quanto ao aprendizado de Língua Portuguesa, o documento de referência da Prova 

Brasil diz seguir as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo os quais o 

ensino da língua materna deve estar voltado para a função social da língua. O aluno 

considerado competente nesta área deverá desenvolver habilidades que o levem a atuar nas 

diferentes situações sociais de comunicação. 

 Defende-se também que ler e escrever são atividades mais desenvolvidas na escola. O 

ensino da língua deve se pautar no texto, entendendo texto como “produções verbais orais ou 

escritas, estruturadas de forma a perdurarem, a se repetirem, a circularem longe de seu 

contexto original” (BRASIL, 2009, p.19). Neste trecho vê-se que são desconsiderados os 

textos não verbais e a diversidade de modos de circulação dos textos, pois nem todo texto 

perdura ao longo do tempo. Alguns textos, principalmente os orais, podem ter existência 

bastante breve. 

Quanto aos gêneros, é afirmado que pertencem a discursos diversos “associados a 

vastos setores da atividade social” (BRASIL, 2009, p.20). É dito, ainda, que os praticantes da 
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língua distinguem entre o uso de um gênero ou outro e diferencia-os, mas não apresenta 

definição de gênero. Afirma-se, também, que os gêneros pertencem a uma variedade de 

discursos e de setores da atividade social e que os alunos devem ser capazes de compreender e 

produzir diversos gêneros orais e escritos.  Fala-se também em tipos textuais, afirmando-se 

que, para se classificar os tipos, toma-se como critério a organização linguística que compõe o 

texto.  

Em seguida, são tratados os diferentes usos da língua. Primeiramente, diferencia-se a 

concepção tradicional de língua, em que a mesma era vista como expressão do pensamento, 

da atual concepção – a discursivo-interacionista, em que a língua é entendida como atividade 

interativa. É dito ainda que, 

 

os testes de língua portuguesa da Prova Brasil estão estruturados com o foco 

em leitura, que requer a competência de apreender um texto como construção 

de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, análise e interpretação. 

O fato de se avaliar apenas a leitura não reduz a importância dessas 

avaliações, tendo em vista que a leitura é fundamental para o desenvolvimento 

de outras áreas do conhecimento e para o conseqüente exercício da cidadania 

(BRASIL, 2009, p. 21).  

 

 

 Logo depois, são dados os tópicos e os descritores da matriz de referência para o 

Ensino Fundamental. Na seqüência são dados exemplos de itens referentes à 4ª série/5º ano do 

ensino fundamental na área de língua portuguesa. São apresentados os tópicos e os descritores 

que o compõem. Sendo explicitado descritor, por descritor. Nos exemplos há o percentual de 

acerto para cada alternativa exposta.   

Em ambos os documentos, percebemos que é defendida uma perspectiva interacionista 

de língua. Nessa concepção, o sentido do texto é construído na interação entre autor e leitor, 

diferentemente do que era enfatizado anteriormente, em que se acreditava que o sentido 

estava dado no texto. Nos dois documentos também é ressaltada a importância do trabalho 

com os gêneros textuais, o contato com a leitura e a produção de diferentes gêneros.   

Na proposta curricular da PCR ainda são feitas referências à variedade linguística e ao 

letramento; no documento de referência da Prova Brasil é enfatizado que o ensino deve 

pautar-se no texto e que os alunos devem ser capazes de compreender e produzir diversos 

gêneros orais e escritos.  

A seguir apresentaremos o que esses documentos trazem sobre o ensino da leitura, o 

que afirmam sobre a mesma e que habilidades apresentam como sendo necessárias para o 

ensino nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  
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6.3 Leitura nos documentos: algumas comparações  

 

Partindo da concepção de língua como interação, a concepção de leitura também é a 

interacionista, tanto na Matriz de referência da Prova Brasil como na Proposta Pedagógica da 

Prefeitura da Cidade do Recife. Na Proposta Pedagógica do Recife, tal idéia é explicitada ao 

se falar que o texto possui vários sentidos e que o mesmo é dado na interação entre autor e 

leitor.  

A abordagem interacionista de leitura é hoje defendida por vários estudiosos, tais 

como Solé (1998), Colomer e Camps (2002), Marcuschi (1996), dentre outros. Nessa 

abordagem é dito que o sentido do texto é dado a partir do momento em que o interlocutor 

entra em contato com o texto, é nessa interação entre texto e leitor que se atribui sentido ao 

texto, o sentido não está posto, é uma construção. A abordagem interacionista defende que a 

compreensão ocorre de forma ascendente e descendente, e não apenas de uma forma ou de 

outra, como apresentado pelos defensores dos modelos Bottom up e Top down. Dito de outra 

forma, para se compreender, são acionadas estratégias de leitura que estão relacionadas ao 

processamento do texto a partir da percepção das unidades menores do texto quanto para as 

maiores, bem como, pode ocorrer da macro para micro estrutura do texto. O leitor usa os 

conhecimentos prévios, faz deduções e antecipações e as verifica.  

Nesta abordagem, há grande ênfase na construção dos sentidos do texto com base nos 

conhecimentos prévios, representações dos leitores acerca da situação de interação e 

expectativas dos leitores. Assim, defende-se que dependendo das finalidades de leitura, 

diferentes estratégias são mobilizadas. Os papéis sociais desempenhados pelo leitor e pelo 

autor do texto na situação na qual o texto circula também exercem efeitos sobre os modos de 

ler e sobre os sentidos construídos, tais questões também são contempladas nos documentos.   

Nos documentos vistos, são usadas as expressões competências e habilidades para 

designar o que os alunos deveriam desenvolver.  Na matriz de referência da Prova Brasil, 

entende-se competência como a “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação” (Brasil, 2009, p. 18) e habilidade como “plano objetivo e prático do saber fazer” 

(Brasil, 2009, p. 18). 

A respeito das estratégias de leitura, Solé (1998) afirma que são “procedimentos de 

caráter elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das 

ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança” 

(p.69). Serra e Oller (2003) afirmam que “as estratégias que se ativam ao longo da leitura 

atuam como procedimentos reguladores da própria leitura”. Esses estudiosos e outros autores 
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apresentam algumas estratégias de leitura, tais como: “compreender os propósitos implícitos e 

explícitos da leitura” (Solé); “selecionar informações do texto” (Brandão); “distinguir o que é 

fundamental do que é pouco relevante ou pouco pertinente com relação aos objetivos de 

leitura”; “construir o significado global” (SERRA; OLLER, 2003).  

Autoras como Leal e Brandão, a partir de estudos desenvolvidos no grupo de pesquisa 

coordenado por elas na UFPE, definiram algumas categorias para analisar as orientações 

didáticas que apareciam de forma explícita ou implícita em documentos curriculares para o 

ensino da leitura.  

Com base nessa categorização, o grupo analisou 26 documentos curriculares, 

incluindo a Proposta Pedagógica da cidade do Recife e apresentou alguns princípios 

encontrados nas mesmas. Utilizamos a organização apresentada pelas pesquisadoras e, com 

base nelas, classificamos as competências relativas ao eixo de leitura presentes no documento. 

Acrescentamos algumas competências presentes na proposta que achamos que eram 

pertinentes às categorias. Os acréscimos estão destacados em itálico, como podemos observar 

no Quadro a seguir.  
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Quadro 03: Princípios didáticos encontrados na Proposta Pedagógica do Recife 

 

Princípios didáticos subjacentes às 

orientações dos documentos 
Trechos do documento relativos aos princípios Tópico Página 

É preciso diversificar os materiais de 

leitura (os suportes textuais) 

   

É preciso diversificar os materiais de 

leitura (os gêneros discursivos) 

Manusear e explorar materiais escritos diversificados. Conteúdos de Língua 

Portuguesa por 

modalidade de ensino 

35 

É preciso promover situações de leitura 

com finalidades claras 

   

É preciso promover situações de leitura 

com diferentes tipos de finalidades 

Compreender e dominar os diferentes usos e finalidades sociais da 

leitura e da escrita.  

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

Utilizar a escrita e a leitura como fonte de informação em função de 

diferentes objetivos.  

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

É preciso promover situações para o 

desenvolvimento de diferentes estratégias 

/ habilidades de leitura 

Estabelecer relações entre textos verbais e não verbais, considerando 

a realidade sociocultural. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

28 

Identificar e usar o intertexto como recurso a mais na compreensão e 

produção textual 

Competências de 

Língua Portuguesa 

28 

Resumir as idéias centrais dos textos lidos, identificando as palavras-

chave. 

Competência de Língua 

Portuguesa 

29 

Identificar idéias principal e secundária dos textos.  Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

Depreender os sentidos de uma palavra ou expressão no texto que 

pode ser identificado com base nos seus elementos de composição 

Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

Usar diversas estratégias de leitura como recurso de compreensão 

textual e de construção dos sentidos do texto. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

Sentidos do texto: inferência, decifração, seleção, antecipação e 

confirmação, tema, idéias principais e secundárias, intencionalidade, 

Conteúdos de Língua 

Portuguesa por 

31 



 97 

aceitabilidade, informatividade, situacionalidade.  modalidade de ensino 

Intertextualidade  Conteúdos de Língua 

Portuguesa por 

modalidade de ensino 

31 

Implicitude e explicitude  Conteúdos de Língua 

Portuguesa por 

modalidade de ensino 

31 

É preciso promover reflexões sobre o 

contexto de produção do texto lido 

Identificar nos textos do domínio discursivo literário o contexto 

histórico e o estilo dos autores, relacionando os períodos literários ao 

momento contemporâneo. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, a 

função, a organização e a estrutura das manifestações literárias, 

artísticas e culturais de acordo com as condições de produção e 

recepção. 

Área: Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias. 

Fundamentação 

15 

O objetivo maior dessa área é possibilitar ao aluno o uso das diferentes 

linguagens, articulando-as nas mais diversas situações e contextos 

sociais com interlocutores, enquanto leitor e/ou produtor. 

Área: Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias. 

Fundamentação 

15 

Identificar os elementos indicadores das condições do espaço cultural 

de produção e de circulação do texto. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

Compreender e dominar os diferentes usos e finalidades sociais da 

leitura e da escrita 

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

É preciso promover reflexões sobre o 

suporte textual do texto 

Identificar os contextualizadores, tais como autoria, suporte, lugar e 

época de publicação. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

É preciso promover reflexões sobre as 

intenções dos autores do texto. 

Reconhecer a relação da linguagem com as representações ideológicas 

que subjazem o discurso. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

É na análise desse processo de produção da leitura que se verifica sua 

incompletude, onde se destaca o implícito e a intertextualidade. O 

Implícito tem a ver com o que não está dito do texto, mas que merece 

consideração, pois faz parte da significação deste. No que se refere a 

intertextualidade, pode-se perceber a relação de um texto com outros 

textos. 

Componente curricular: 

Língua Portuguesa. 

Fundamentação 

27 

Discernir sobre os sentidos autorizados pelo texto.  Competências de 

Língua Portuguesa 

30 
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Fazer a distinção entre um fato e uma opinião relativa a esse fato. Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

É preciso promover reflexões sobre os 

autores dos textos 

Identificar os contextualizadores, tais como autoria, suporte, lugar e 

época de publicação. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

É preciso promover reflexões sobre os 

destinatários prováveis dos textos 

O objetivo maior dessa área é possibilitar ao aluno o uso das diferentes 

linguagens, articulando-as nas mais diversas situações e contextos 

sociais com interlocutores, enquanto leitor e/ou produtor. 

Área: Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias. 

Fundamentação 

15 

Identificar os interlocutores e seus respectivos papéis numa dada 

situação comunicativa 

Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

É preciso explorar os recursos 

lingüísticos para interpretar os textos 

Estabelecer a correlação entre o sentido e a intenção do texto 

representado pelos sinais de pontuação, notações e outros recursos 

gráficos. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

Reconhecer os efeitos de sentidos conseqüentes de uma transgressão a 

padrões ortográficos ou morfossintáticos. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

Reconhecer os efeitos de sentido no texto escrito do uso de marcas 

típicas da oralidade. 

Competências de 

Língua Portuguesa 

31 

Reconhecer os elementos responsáveis pelos efeitos de humor e ironia 

em textos. 

Competência de Língua 

Portuguesa 

31 

Identificar os elementos indicadores do processo histórico de 

mudança da língua.  

Competência de Língua 

Portuguesa  

31 

Diferenciar as tipologias textuais dos gêneros textuais  Competência de Língua 

Portuguesa 

29 

Identificar e utilizar as especificidades que aparecem incitação 

(provocação) do leitor e o predomínio do verbo no imperativo nos 

textos instrucionais, cuja tipologia é a injunção 

Competência de Língua 

Portuguesa 

29 

Identificar e utilizar as especificidades da tipologia textual descritiva, 

em que predomina as características de localização 

Competência de Língua 

Portuguesa 

29 

Reconhecer no texto elementos típicos da seqüência expositiva: 

analíticos e explicativos 

Competência de Língua 

Portuguesa 

29 

Reconhecer as características próprias do texto de ficção Competências de 

Língua Portuguesa 

30 

É preciso ler com fluência, com 

autonomia, com correção 

   

É preciso promover situações de contato No que diz respeito ao acesso dos alunos a textos diversos, mesmo não Conteúdos de Língua 34 
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com a leitura mesmo antes de os alunos 

dominarem a leitura autônoma 

tendo ainda domínio da leitura e da escrita, pode-se dizer que é 

essência do trabalho do professor. 

Portuguesa por 

modalidade de ensino 

Assim, à escola não cabe apenas ensinar os alunos a aprender a ler e 

escrever versos compreender e expressar significados (alfabetizá-los), 

e sim envolvê-los nas práticas discursivas de leitura e da escrita. 

Componente curricular: 

Língua Portuguesa. 

Fundamentação 

20 

Manusear e explorar materiais escritos diversificados Conteúdos de Língua 

Portuguesa por 

modalidade de ensino 

35 

É preciso desenvolver estratégias de 

avaliação crítica dos textos 

   

Relacionar o texto com os conhecimentos 

prévios. 

   

É preciso estimular o gosto / motivação 

para leitura 

   

É preciso promover situações em que as 

crianças possam parafrasear textos lidos. 

   

É preciso explorar recursos estéticos 

utilizados nos textos 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, a 

função, a organização e a estrutura das manifestações literárias, 

artísticas e culturais de acordo com as condições de produção e 

recepção. 

Área: Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias. 

Fundamentação 

15 

Compreender a função estética da arte literária em textos poéticos e 

na prosa narrativa 

Competências de 

Língua Portuguesa 

29 

Analisar as realizações estéticas próprias da literatura dos 

cantadores, repentistas e dos cordéis escritos.  

Competências de 

Língua Portuguesa 

30 
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Podemos observar, a partir dos dados visualizados no quadro, que muitas categorias 

construídas pelas pesquisadoras citadas (Leal e Brandão, 2012) para analisar os 26 

documentos curriculares também foram contemplados na Proposta Pedagógica da cidade do 

Recife, tal como foi indicado por elas. Porém, algumas categorias apresentadas pelo grupo 

não foram identificadas no documento de Recife, como também tinha sido sinalizado na 

pesquisa citada. 

Dentre os princípios contemplados no documento de Recife, podemos listar:  

 

 é preciso diversificar os materiais de leitura (gêneros discursivos);  

 é preciso promover situações de leitura com diferentes tipos de finalidades;  

 é preciso promover situações para o desenvolvimento de diferentes 

estratégias/habilidades de leitura;  

 é preciso promover reflexões sobre o contexto de produção do texto lido;  

 é preciso promover reflexões sobre as intenções dos autores dos textos;  

 é preciso promover reflexões sobre os destinatários prováveis dos textos;  

 é preciso explorar os recursos linguísticos para interpretar os textos;  

 é preciso promover situações de contato com a leitura.     

 

Quanto ao primeiro item - é preciso diversificar os materiais de leitura (gêneros 

discursivos) -, encontramos na literatura diferentes referências. Para Silva (1996), os materiais 

impressos são meios de comunicação e divulgação do conhecimento, por isso devemos 

acessar textos diversos para ampliar nosso horizonte de saber. Esse acesso a materiais 

diversos também pode, assim como afirma Petit (2008), contribuir para a autonomia do 

pensar. Sobre essa questão encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental que é necessário o trabalho com a diversidade de 

textos e com diferentes finalidades de leitura (já contemplando o item 2). Ainda segundo o 

mesmo documento, para formar bons leitores é preciso dispor de livros e outros materiais de 

leitura na sala de aula; efetivar momentos de leitura livre, permitir que os alunos escolham 

suas leituras; emprestar livros para que os estudantes possam levar para casa para adquirir 

livros de títulos diferentes, dentre outras coisas.  

Ainda, a respeito desse tema, quanto à diversidade de textos utilizados em sala de aula 

e lidos pelos alunos, sabe-se que hoje existe uma ampla distribuição dos livros que contêm 

textos autênticos, integrais e de gêneros distintos. Tal necessidade é defendida por 
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Albuquerque e Coutinho (2006), que afirmam a importância da diversidade textual nos livros 

didáticos e a importância da existência de uma quantidade significativa de textos literários 

essenciais para a formação do leitor. Os textos devem ser, na maioria dos casos, integrais e 

autênticos e no caso dos cortes, é preciso apresentar essa informação. A fidelidade ao suporte 

original, quando necessária, deve ser contemplada” (ALBUQUERQUE; COUTINHO, 2006, 

p. 83).  

Em pesquisa desenvolvida por Val e Castanheira (2005), é afirmado que os livros 

didáticos do PNLD 2004 já apresentavam textos variados, autênticos e de diferentes gêneros e 

tipos.  

Andrade, Leal e Brandão (2006), ao analisarem quatro coleções de livros didáticos, 

também afirmaram a existência de textos variados. Amorim, Silva e Leal (2007), ao 

analisarem uma coleção específica de livros didáticos, na análise do trabalho didático 

sugerido com os gêneros poema, conto, reportagem e tirinha, afirmam que há uma 

preocupação com a progressão sobre o conhecimento do funcionamento dos gêneros e 

evidenciam que a forma como os mesmos eram abordados permitia a apropriação das 

principais características dos mesmos.  

Oliveira (2008), na análise do livro didático, afirma a presença, no mesmo, de uma 

diversidade textual. Marcuschi (1998), numa análise das questões de compreensão leitora em 

diferentes livros didáticos, afirma que os novos livros analisados por ele, naquele momento, 

apresentavam textos mais variados e uma maior discussão sobre eles e a gramática era menos 

trabalhada de maneira formal. 

A respeito dos itens 1 e 2 - é preciso diversificar os materiais de leitura (gêneros 

discursivos); é preciso promover situações  de leitura com diferentes tipos de finalidades - 

também podem ser encontradas discussões propostas por diferentes autores adeptos de uma 

perspectiva sociointeracionista de língua. Solé (1998) afirma que nas escolas existe uma 

diversidade de textos e que alguns textos se prestam mais que outros a determinadas 

finalidades de leitura e que as estratégias utilizadas para a leitura desses textos se diferenciam 

de acordo com a função do texto a ser lido.  

A respeito das mesmas questões, encontramos a pesquisa de Oliveira (2008), na qual é 

afirmado a partir de observações que o plano de ensino da docente observada era construído a 

partir das indicações presentes na Proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino do 

Recife na área de Linguagem, código e suas tecnologias- competências gerais da área. Os 

documentos que norteavam as práticas de leitura eram a Proposta Pedagógica da Rede 

Municipal de Ensino do Recife e o livro didático.  
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Nas práticas das docentes foi percebido que a leitura e a interpretação eram 

trabalhadas quase toda semana ou em quinzenas e apresentavam objetivos articulados com os 

projetos didáticos da escola. Nessas aulas foram utilizados vários gêneros textuais; alguns 

desses gêneros encontravam-se no livro didático utilizado na sala de aula.     

As atividades realizadas em sala de aula no que concerne ao eixo da leitura eram: 

leitura, interpretação de textos, exercícios do livro, atividades mimeografadas, leitura como 

subsídio para a produção de texto.  

Quanto ao segundo critério especificamente - é preciso promover situações de leitura 

com diferentes tipos de finalidades -, Solé (1998) afirma que a leitura tem funções distintas, o 

importante é sabermos com que finalidade estamos lendo, pois sabendo-se a finalidade restará 

apenas pensar na melhor estratégia para aquela finalidade e assim dar conta dos objetivos de 

leitura.  

Para atender a diferentes finalidades e promover o uso de diferentes estratégias, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem ainda algumas atividades, tais como, leitura 

diária, podendo ser em voz alta ou silenciosa ou até mesmo pela escuta; leitura do professor 

junto com a turma com perguntas para a construção de sentidos e outras atividades como hora 

da história, roda de leitores, etc.  

No que se refere ao terceiro critério - é preciso promover situações para o 

desenvolvimento de diferentes estratégias/habilidades de leitura -, encontramos Marcuschi e 

Viana (1997) afirmando que a construção de sentido difere de pessoa a pessoa e que cabe ao 

leitor decidir os objetivos e as estratégias utilizadas ao atribuir sentido a um texto. Essas 

autoras afirmam que a compreensão ocorre de maneira estratégica em vários níveis, podendo 

haver reformulação a cada passo. Por isso, acreditamos na necessidade do desenvolvimento 

de diferentes estratégias de leitura e para que isso ocorra é preciso que as mesmas sejam 

ensinadas e que se mostre o caminho para que os alunos as desenvolvam.  

Para Solé (1998), as estratégias são “procedimentos de caráter elevado que envolvem a 

presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações que se desencadeiam para 

atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança” (Solé, 1998, p. 69-70).    Afirma, 

ainda, que essas estratégias são procedimentos e estes são conteúdos de ensino e que as 

mesmas devem ser ensinadas, respeitando o fato de que não são receitas ou técnicas precisas, 

priorizando-se procedimentos mais gerais.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997), a leitura fluente envolve 

diferentes estratégias, tais como seleção, antecipação, inferência e verificação. Albuquerque e 

Coutinho (2006, p. 85) dizem que “em relação às atividades de compreensão observam-se, 
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além das questões de localização de informações, outras que envolvem exploração de 

conhecimentos prévios, antecipação, inferências, generalização, etc”.   

Val e Castanheira (2005), em pesquisa sobre livros didáticos aprovados no PNLD 

2004, perceberam que em todas as coleções havia atividades de localização de informações; 

em mais de 80%, questões de comparação entre informações, ativação de conhecimentos 

prévios e produção de inferências; em 60%, questões que envolvem generalização, predição e 

formulação de hipóteses. 52% das obras exploravam recursos coesivos.  

Em estudo de Oliveira (2008) é afirmado que no livro didático analisado explorava-se 

mais a intertextualidade e a maior parte das questões encontradas era do tipo objetiva, ou seja, 

que apresentavam respostas explícitas no texto.  

Numa pesquisa desenvolvida por Silva (2008) numa análise de dois livros didáticos foi 

percebido que,  

 

Além da reflexão sobre o gênero e o suporte foram vistas questões com foco 

maior no conteúdo textual, com questões de estímulo ao uso de diferentes 

estratégias de leitura: ativação de conhecimentos prévios sobre o tema, 

antecipação de sentidos do texto com base no título e na imagem; elaboração 

de inferências; localização de informações e interpretação de frases e/ou 

expressões do texto, emissão de opinião sobre o texto, apreensão do sentido 

global do texto; estabelecimento de relação entre textos; levantamento de 

hipóteses; previsões sobre texto, havendo predominância no livro A de 

questões de elaboração de inferências e de localização de informações, e no 

livro B de estratégias de relação entre textos (SILVA, 2008, p. 170 - 171). 

 

 

Observa-se, portanto, que diferentes autores e livros didáticos valorizam o trabalho 

voltado ao desenvolvimento de diferentes estratégias de leitura. 

Quanto ao item 4 - é preciso promover reflexões sobre o contexto de produção do 

texto lido -, refere-se ao princípio de que em sala de aula o professor deve promover situações 

em que os estudantes reflitam o porquê do texto ter sido escrito daquela e não de outra forma. 

Assim, segundo tal princípio, é importante fazer os estudantes pensarem que para cada 

contexto, interlocutor e gênero existe uma forma específica de dizer as coisas.   

O item 5 - é preciso promover reflexões sobre o suporte textual do texto lido -, tem 

relação clara com o item 4, já que o suporte textual é escolhido a partir do que se pretende 

com o texto, de modo que identificar / refletir sobre tal aspecto da situação de interação ajuda 

os estudantes a melhor entender as práticas sociais nas quais os textos circulam. 

Quanto ao sexto critério - é preciso promover reflexões sobre as intenções dos autores 

do texto -, pode-se reafirmar  o que o Marcuschi e Viana (1997) dizem quando afirmam que a 
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construção de sentido difere de pessoa a pessoa e que cabe ao leitor decidir os objetivos e as 

estratégias utilizadas ao atribuir sentido a um texto.  

Para Yunes (2009), o leitor dá sentido ao texto lido, compreendendo-o, e essa 

compreensão, segundo a mesma, é subjetiva, pois depende do emissor e do receptor. Essa 

afirmação também pode corresponder ao critério sete, que diz que é preciso promover 

reflexões sobre os destinatários prováveis dos textos.   

O oitavo critério - é preciso explorar recursos linguísticos para interpretar os textos - 

é enfatizado no documento.  

Tal princípio também aparece na voz de diferentes autores. Colomer e Camps (2002) 

indicam algumas condições para o ensino da leitura. Elas afirmam que o professor deve partir 

dos conhecimentos que os alunos já possuem sobre a língua escrita; o docente também deve 

familiarizar os alunos com a língua escrita, colocando os estudantes em contato com diversos 

textos e criando uma relação positiva com o escrito, estabelecendo uma relação afetiva. É 

papel do professor, também, fomentar a consciência metalinguística, ou seja, reflexão sobre a 

própria linguagem, o que não significa usar o texto como pretexto para ensino de gramática. 

Segundo texto da Base Curricular Comum de Pernambuco (2008), o foco de estudo da 

linguagem a ser explorado é o texto, pois nenhuma manifestação da linguagem se dá fora do 

texto, seja ele oral ou escrito, pois o texto não deve servir para apoiar o estudo da gramática, 

mas ao contrário, deve ser feito o estudo da gramática para um melhor entendimento do texto. 

Lima (2010) destaca em sua análise que na Base Curricular Comum,  

 

na maioria das competências são destacados saberes relacionados às situações 

de produção, efeitos de sentidos, usos de recursos coesivos dos textos, dentre 

outros, com poucas explicitações de como o trabalho com o gênero pode 

subsidiar o desenvolvimento de tais habilidades. (LIMA, 2010, p. 162).  

 

Tal como é dito por Lima (2010), em relação à Base Curricular Comum de 

Pernambuco, também em relação ao documento da Prefeitura do Recife, pode-se dizer que há 

ênfase na ideia de que é preciso explorar recursos linguísticos dos textos, mas não há 

discussão acerca de princípios didáticos para conduzir tal reflexão. 

Quanto ao item nove - é preciso promover situações de contato com a leitura -, 

encontramos que “um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática constante 

de leitura de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar e em torno da 

diversidade de textos que circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver todos os alunos, 

inclusive aqueles que ainda não sabem ler convencionalmente” (Brasil, 1997, p. 54).    
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O segundo documento analisado por nós, a matriz de referencia da Prova Brasil, 

também apresenta competências para o ensino da leitura: 

 

Estruturalmente, a Matriz de Língua Portuguesa se divide em duas dimensões: 

uma denominada Objeto do Conhecimento, em que são listados os seis 

tópicos; e outra denominada Competência, com descritores que indicam 

habilidades a serem avaliadas em cada tópico. Para a 4ª série/5º ano do EF, são 

contemplados 15 descritores; e para a 8ª série/9º ano do EF e a 3ª série do EM, 

são acrescentados mais 6, totalizando 21 descritores. Os descritores aparecem, 

dentro de cada tópico em ordem crescente de aprofundamento e/ou ampliação 

de conteúdos ou das habilidades exigidas (BRASIL, 2009, p. 21 - 22). 

 

Como dito acima, primeiramente são apresentados seis tópicos:  

 procedimentos de leitura;  

 implicações do suporte, do gênero e/ou enunciador na compreensão do texto;  

 relações entre textos;  

 coerência e coesão no processamento do texto;  

 relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido; 

 variação linguística.  

 

Depois são mostrados os descritores referentes a cada um desses tópicos. Os mesmos 

podem ser visualizados no quadro abaixo.  

 

Quadro 04:  Tópicos e descritores da Prova Brasil. 

 

Tópico Descritor  4ª/5º EF 8ª/9º EF 

Procedimentos de 

Leitura 
Localizar informações explícitas em um texto D1 D1 

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão  D3 D3 

Inferir uma informação implícita em um texto D4 D4 

Identificar o tema de um texto  D6 D6 

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato D11 D14 

Implicações do 

suporte, do 

gênero e/ou 

enunciador na 

compreensão do 

texto.  

Interpretar texto com auxílio de material gráfico 

diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.)  

D5 D5 

Identificar a finalidade de textos de diferentes 

gêneros  

D9 D12 

Relação entre 

textos  

Reconhecer diferentes formas de tratar uma 

informação na comparação de textos que tratam 

do mesmo tema, em função das condições em 

que ele foi produzido e daquelas em que será 

recebido.   

D15 D20 
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Reconhecer posições distintas entre duas ou mais 

opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo 

tema 

__ D21 

Coerência e 

coesão no 

processamento do 

texto 

Estabelecer relações entre partes de um texto, 

identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto.  

D2 D2 

Identificar o conflito gerador do enredo e os 

elementos que constroem a narrativa  

D7 D10 

Estabelecer relação causa/consequência entre 

partes e elementos do texto  

D8 D11 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes 

no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 

D12 D15 

Identificar a tese de um texto  -- D7 

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos 

oferecidos para sustentá-la. 

-- D8 

Identificar a tese de um texto.  -- D9 

Relações entre 

recursos 

expressivos e 

efeitos de sentido  

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 

variados. 

D13 D16 

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso 

da pontuação e de outras notações. 

D14 D17 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 

escolha de uma determinada palavra ou 

expressão.  

-- 

  

D18 

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 

exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos.   

-- D19 

Variação 

lingüística  

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam 

o locutor e o interlocutor de um texto.  

D10 D13 

Fonte: elaboração pessoal. 

 

É dito que é preciso pensar a escolha dos gêneros textuais complexos que exijam 

estratégias interpretativas diferentes, de acordo com o nível de escolarização. Os descritores 

explicitados apresentam grau de complexidade distinto para cada nível avaliado.  

A seguir faremos uma comparação entre as competências/habilidades encontradas nos 

dois documentos. Utilizaremos as categorias apresentadas por Leal e Brandão encontradas na 

tabela anterior. Compreendemos que os documentos não são da mesma natureza e possuem 

finalidades distintas, porém, em ambos são apresentadas competências ou habilidades que os 

alunos devem ter desenvolvido ao final das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Levantamos a hipótese, nesta pesquisa, de que há correspondências entre algumas delas que 

permitem que possam ser agrupadas numa mesma categoria, conforme tabela abaixo.   

  

6.3.1 Habilidades/competências de leitura encontradas nos dois documentos. 
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Quadro 05:  Princípios didáticos de leitura encontrados nos dois documentos. 

Princípios didáticos Habilidades de leitura 

contempladas na Prova Brasil 

Competências- de leitura 

contempladas na Proposta 

Pedagógica de Recife 

É preciso promover 

situações para o 

desenvolvimento de 

diferentes 

estratégias/habilidades 

de leitura.   

Localizar informações explícitas em 

um texto 

Localizar e depreender as 

informações explícitas e 

implícitas em um texto 

Inferir uma informação implícita em 

um texto 

Localizar e depreender as 

informações explícitas e 

implícitas em um texto 

Inferir o sentido de uma palavra ou 

expressão  

Depreender os sentidos de 

uma palavra ou expressão no 

texto que pode ser 

identificado com base nos 

seus elementos de 

composição 

Identificar o tema de um texto  Identificar a temática do 

texto e manter sua 

continuidade 

Estabelecer relação 

causa/consequência entre partes e 

elementos do texto.  

Estabelecer relações de 

articulação e de dependência 

entre os tópicos e os 

subtópicos. 

É preciso promover 

reflexões sobre as 

intenções dos autores do 

texto. 

Distinguir um fato da opinião 

relativa a esse fato 

Fazer a distinção entre um 

fato e uma opinião relativa a 

esse fato 

É preciso promover 

reflexões sobre o 

contexto de produção do 

texto lido 

Identificar a finalidade de textos de 

diferentes gêneros  

Compreender e dominar os 

diferentes usos e finalidades 

sociais da leitura e da escrita.  

É preciso explorar os 

recursos lingüísticos 

para interpretar os textos 

. 

Estabelecer relações entre partes de 

um texto, identificando repetições 

ou substituições que contribuem 

para a continuidade de um texto. 

Estabelecer relações de 

articulação e de dependência 

entre os tópicos e os 

subtópicos.  

Identificar o conflito gerador do 

enredo e os elementos que 

constroem a narrativa.  

Reconhecer as características 

próprias do texto de ficção.  

Identificar efeitos de ironia ou 

humor em textos variados. 

Reconhecer os elementos 

responsáveis pelos efeitos de 

humor e ironia em textos. 

Identificar o efeito de sentido 

decorrente do uso da pontuação e de 

outras notações. 

Estabelecer a correlação 

entre o sentido e a intenção 

do texto representado pelos 

sinais de pontuação, 

notações e outros recursos 

gráficos.   

Reconhecer o efeito de sentido 

decorrente da exploração de recursos 

ortográficos e/ou morfossintáticos.   

Estabelecer a correlação 

entre o sentido e a intenção 

do texto representado pelos 

sinais de pontuação, 

notações e outros recursos 

gráficos.   

Fonte: elaboração pessoal. 
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Podemos observar a partir dos dados acima que, dos princípios categorizados por Leal 

e Brandão (2012), apenas quatro foram contemplados em ambas as propostas. Foram eles: é 

preciso promover situações para o desenvolvimento de diferentes estratégias/habilidades de 

leitura; é preciso promover reflexões sobre as intenções dos autores do texto; é preciso 

promover reflexões sobre o contexto de produção do texto lido; é preciso explorar os recursos 

lingüísticos para interpretar os textos. 

Acima observamos as competências e/ou habilidades que estavam presentes em ambos 

os documentos e que tinham correspondência com alguns dos princípios categorizados por 

Leal e Brandão (2012), contudo há competências e habilidades que não encontramos relação 

entre os documentos.  

Na Proposta Pedagógica da PCR foram percebidas as competências, abaixo elencadas, 

que não tinham correspondências com a Matriz da Prova Brasil.    

 

 Resumir as idéias centrais dos textos lidos, identificando as palavras-chave.  

 Argumentar nas modalidades oral e escrita, considerando os diferentes pontos de vista. 

 Identificar os contextualizadores, tais como autoria, suporte, lugar e época de 

publicação. 

 Usar diversas estratégias de leitura como recurso de compreensão textual e de 

construção dos sentidos do texto.  

 Utilizar a escrita e a leitura como fonte de informação em função de diferentes 

objetivos.  

 Identificar idéias principal e secundário dos textos. 

 Usar processo metalingüístico (reflexão sobre a língua) com a finalidade de aprender a 

estrutura da língua oral e escrita. 

 Compreender a função estética da arte literária em textos poéticos e na prosa narrativa.  

 Identificar nos textos do domínio discursivo literário e contexto histórico e o estilo dos 

autores, relacionando os períodos literários ao momento contemporâneo.   

 Analisar as realizações estéticas próprias da literatura dos cantadores, repentistas e dos 

cordéis escritos. 

 Estabelecer relações de universalidade e de atemporalidade da obra literária. 

 Estabelecer a fusão dos gêneros literários em textos diversos.  

 Reconhecer os elementos característicos das manifestações das variedades da língua.  

 Reconhecer a relação da linguagem com as representações ideológicas que subjazem o 

discurso. 

 Identificar os interlocutores e seus respectivos papéis numa dada situação 

comunicativa.  

 Utilizar os procedimentos coesivos no desenvolvimento do discurso oral e escrito.  

 Explorar a contribuição dos aspectos paralinguísticos (gestos, expressões 

fisionômicas) e da linguagem não-verbal na construção dos sentidos do discurso oral e 

escrito.  

 Empregar os recursos próprios da apresentação gráfica tais como margens, 

distribuição no espaço do suporte textual, segmentação em parágrafo, tipos de letras, 

entre outros, de textos. 

 Investigar e observar as convenções de ortografia oficial.  

 Discernir sobre os sentidos autorizados pelo texto.  
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 Identificar os elementos indicadores das condições do espaço cultural de produção e 

de circulação do texto. 

 Reconhecer os efeitos de sentido conseqüentes de uma transgressão a padrões 

ortográficos ou morfossintáticos.  

 Reconhecer os efeitos de sentido no texto escrito do uso de marcas típicas da 

oralidade.  

 Identificar os elementos indicadores do processo histórico de mudança da língua.  

 

Quanto à Matriz da Prova Brasil, não foram encontradas correspondências com a 

Proposta Pedagógica da PCR em relação aos seguintes descritores/habilidades de leitura que 

são destinados a avaliar os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental: 

 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc.  

 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um 

texto.  

 

A partir do acima exposto podemos perceber que apenas dois dos descritores da Prova 

Brasil não apresentam correspondências com as competências elencadas pela Proposta 

Pedagógica do Recife.. Isso significa que o documento curricular é mais amplo, mas inclui o 

que é dito que é avaliado nesta avaliação em larga escala.  

Pudemos observar, no que concerne à proposta Pedagógica da PCR, que ela valoriza a 

leitura como prática social, entendendo que a leitura possibilita a participação de maneira 

mais crítica e ativa nas situações de comunicação entre os indivíduos e utiliza alguns 

princípios que podem ser encontrados nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

portuguesa e algumas ideias que concordam com a Base Curricular Comum para as Redes 

Públicas de Ensino de Pernambuco.  

Neste documento é defendida a concepção de língua como interação e afirmado que o 

foco de estudo da linguagem é o texto e trabalhado o conceito de competências por área de 

ensino.  

 O documento de referência da Matriz de habilidades da Prova Brasil também 

apresenta a afirmação de que tem por base os Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo os 

quais o ensino da língua materna deve estar voltado para a função social da língua. O aluno 

considerado competente nesta área deverá desenvolver habilidades que o levem a atuar nas 

diferentes situações sociais de comunicação; e também trabalha com o conceito de 

competências e habilidades.  

Pudemos observar, também, que muitos dos princípios de ensino da leitura 

classificados pelas pesquisadoras Leal e Brandão (2012), a partir de uma análise de vários 

documentos curriculares, foram encontrados na Proposta Pedagógica da PCR, porém existem 
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outros apresentados por elas, para os quais não foram identificadas competências, nem 

conteúdos explicitados na proposta. Foram encontrados os seguintes princípios: é preciso 

diversificar os gêneros para leitura; é preciso promover situações de leitura com diferentes 

tipos de finalidades; é preciso promover situações para o desenvolvimento de diferentes 

estratégias/habilidades de leitura; é preciso promover reflexões sobre o contexto de produção 

do texto lido; é preciso promover reflexões sobre as intenções dos autores dos textos; é 

preciso promover reflexões sobre os destinatários prováveis dos textos; é preciso explorar os 

recursos linguísticos para interpretar os textos; é preciso promover situações de contato com a 

leitura.   

Desses princípios categorizados por Leal e Brandão (2012), apenas quatro foram 

contemplados em ambos os documentos analisados nessa pesquisa. Foram eles: é preciso 

promover situações para o desenvolvimento de diferentes estratégias/habilidades de leitura; é 

preciso promover reflexões sobre as intenções dos autores do texto; é preciso promover 

reflexões sobre o contexto de produção do texto lido; é preciso explorar os recursos 

lingüísticos para interpretar os textos.  

A partir do que vimos, de ambos os documentos durante esse capítulo, podemos 

afirmar que fazendo um estudo comparativo entre a Proposta pedagógica da PCR e 

documento que contém a Matriz de habilidades da Prova Brasil, sobretudo, em relação às 

orientações acerca de quais conhecimentos e habilidades de leitura devem ser ensinados e 

avaliados, pudemos perceber que algumas das competências existentes na Proposta 

Pedagógica do Recife tem correspondência com algumas habilidades anunciadas na Matriz de 

referência da Prova Brasil, havendo muitas das competências apresentada na Proposta 

pedagógica da PCR para o ensino da leitura que não chegam a ser mencionadas na Matriz da 

Prova Brasil, havendo raros casos de habilidades presentes na Matriz da Prova Brasil que não 

se façam presentes na Proposta Pedagógica da PCR.  

Podemos afirmar a partir dos dados acima que a fundamentação teórica dos dois 

documentos baseia-se em pressupostos muito similares. Vale salientar ainda que a matriz da 

Prova Brasil inclui muitas habilidades que são valorizadas na Proposta Pedagógica da PCR. 

No capítulo seguinte, no entanto, será discutido que, embora os princípios explicitados 

acerca do ensino da língua sejam similares, alguns pressupostos acerca do processo de leitura 

defendidos na perspectiva sociointeracionista não são considerados no momento de interpretar 

os resultados da Prova Brasil. 
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7 OS RESULTADOS DOS ALUNOS NOS TESTES DE LEITURA 

 

 

No capítulo 5 desta Tese, por meio das análises do documento da Proposta Pedagógica 

da Prefeitura do Recife e da Matriz de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar – Prova Brasil, foi possível reconhecer muitas aproximações entre as orientações do 

documento curricular acerca do que deve ser ensinado em relação ao trabalho com leitura e as 

habilidades descritas na matriz da Prova Brasil. Os dois documentos fundamentam-se em 

pressupostos muito similares, com foco em perspectivas sociointeracionistas. Partindo de tal 

constatação, buscou-se, neste capítulo, analisar se tais princípios são, de fato, considerados 

nos modos de interpretar os resultados obtidos no teste pelas crianças. 

Além de terem sido identificados princípios semelhantes na explicitação das 

concepções sobre leitura dos dois documentos, também foi verificado que as habilidades e 

conhecimentos de leitura avaliados na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova 

Brasil fazem parte do rol de conhecimentos e habilidades citados na Proposta Pedagógica da 

Rede Municipal do Recife, ou seja, o Exame avalia algumas habilidades prescritas na 

Proposta Pedagógica, sendo, portanto, validado como relevante para o ensino de leitura nesta 

etapa de escolaridade pela Rede de Ensino. 

Tendo como ponto de partida que a matriz da Prova Brasil contempla habilidades 

valorizadas nas orientações dadas pela Secretaria de Educação aos docentes dos anos iniciais 

das escolas públicas municipais do Recife, buscou-se, neste capítulo, discutir sobre os níveis 

de desempenho apresentados por estudantes dessa Rede de Ensino na Prova Brasil e em testes 

diagnósticos elaborados com base no modelo de instrumento utilizado pelo INEP. Com base 

nessas análises, buscou-se, portanto, investigar algumas possíveis razões para o baixo 

resultado das crianças neste exame, verificando se os desempenhos dos estudantes na 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil, aplicado em 2009, em escolas da 

Rede Municipal do Recife, equivaleram ao que eles demonstraram possuir em outros testes de 

leitura, aplicados no mesmo período letivo, com a finalidade de problematizar acerca das 

condições de realização das provas.  

 

7.1 Os níveis e descritores da Prova Brasil. 

 

 Como foi discutido no capítulo 5, a cada dois anos os alunos do quinto e nono anos do 

Ensino Fundamental e os do último ano do Ensino Médio das redes públicas de ensino são 

submetidos a uma avaliação denominada Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – 
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Anresc, mais conhecida como Prova Brasil. Como também já foi exposto anteriormente, esse 

teste avalia os conhecimentos dos estudantes na área de língua portuguesa, tendo como foco a 

compreensão leitora, e na área de matemática, tendo como foco a resolução de problemas. 

Nessa prova são avaliadas as habilidades de leitura dos alunos e os resultados são dados a 

partir de uma escala organizada em nove níveis que compreendem a pontuação de 0 a 500. No 

caso dos estudantes do Ensino Fundamental a escala vai de 0 a 350. O nível 9 (325 a 350) é 

destinado apenas a alunos concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental.   

Segundo o que está exposto na descrição dos níveis da escala de desempenho de 

Língua Portuguesa – SAEB do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, os alunos localizados no 

nível 0 (abaixo de 125) não são capazes de localizar informações, identificar o efeito de 

sentido decorrente da utilização de recursos gráficos, nem identificar o tema em um texto 

simples e curto, como pode ser constatado na escala disponibilizada pelo INEP, que será 

mostrada adiante.  

Podemos perceber a partir do acima exposto que os alunos classificados no  nível 0 

(abaixo de 125) não possuem aparentemente as noções básicas referentes à leitura. Tal 

categoria engloba alunos que não compreendem o Sistema Alfabético de Escrita ou que não 

dominam as correspondências grafofônicas. Pode agregar, ainda, os que  compreendem o 

sistema notacional, mas não são capazes de atribuir sentido nem sequer ao que está na 

superfície do texto a ser lido (as informações explícitas). Dizer que os alunos demonstram não 

ter os conhecimentos e habilidades acima descritos nos induz a acreditar que os mesmos ainda 

não estejam alfabetizados, mesmo estando no 5º ano do Ensino Fundamental.  

Como anunciado anteriormente, o INEP apresenta aos professores uma escala
6
 que 

apresenta os níveis de proficiência de leitura, a pontuação referente a cada um deles indica o 

que os estudantes são capazes de realizar em cada nível obtido na prova, conforme pode ser 

observado a seguir, a partir do recorte da apresentação da tabela, retirada do site do INEP.    

                                                 
6
 Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2011/escala_desempenho_portugues_fu

ndamental.pdf>.   Acesso em:  25 de jan. 2013.  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2011/escala_desempenho_portugues_fundamental.pdf%3e.%20%20%20Acesso%20em:%20%2025%20de%20jan.%202013
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/escala/2011/escala_desempenho_portugues_fundamental.pdf%3e.%20%20%20Acesso%20em:%20%2025%20de%20jan.%202013
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Conforme pudemos observar na tabela, são apresentadas diferentes habilidades para 

cada nível e as mesmas são cumulativas, ou seja, as habilidades do nível 1, necessariamente, 

devem fazer parte dos demais níveis. É interessante chamarmos a atenção para o fato de que 

mesmo tendo dito que são habilidades cumulativas, existe caso de se repetir uma habilidade 

idêntica de um nível para outro, como por exemplo, “identificam o tema de um texto”. Essa 

habilidade aparece com a mesma redação nos níveis 1 e 2; se são cumulativas, por que a 

necessidade de repeti-la?  

Outras inconsistências na apresentação da escala foram identificadas. Algumas 

habilidades classificados em nível mais elevado podem ser menos complexas do que outras 

que estão agrupadas em níveis menos elevados. Não há uma interpretação psicológica ou 

pedagógica dos itens que possam ajudar os professores a entender as informações 

disponibilizadas.  

Considerando as discussões teóricas anteriormente expostas, pode-se interpretar, como 

será dito posteriormente, que muitos fatores podem fazer com que uma questão seja mais 

complexa que outra não apenas em decorrência da habilidade de leitura mobilizada, mas 

também dos conhecimentos prévios requeridos, tanto os relativos aos conhecimentos 

linguísticos, quanto aos conhecimentos do gênero ou aos conhecimentos de mundo. Não há 

nenhuma referência a tal questão na apresentação da escala. Tal tema será retomado no tópico 

de análise dos resultados dos testes aplicados nas mesmas turmas em que foram analisados os 

dados relativos à Prova Brasil. 

Existem casos também em que uma habilidade aparece em um nível referindo-se a um 

determinado gênero ou particularidades do mesmo e reaparece referindo-se a outro, deixando-

se os demais sem nenhuma referência, como é o caso da elaboração de inferências. Pode-se 

interpretar em relação a tal questão que algumas habilidades dependeriam do gênero textual e 

outras, não. Falta reflexão sobre tal pressuposto na apresentação da escala. 

Convém refletir também sobre algumas habilidades que apresentam significados que 

são amplos demais. Podemos citar, como exemplo, uma habilidade encontrada no nível 2: 

“Interpretam pequenas matérias de jornal, trechos de enciclopédia, poemas longos e prosa 

poética”. Quando falamos em ensino da leitura direcionamos nossos pensamentos para dois 

eixos principais: fluência e compreensão. Quando é mencionada a palavra interpretação é 

pertinente que se queira observar se alunos conseguem interpretar, mas o que, 

especificamente, quer se saber a respeito dessa interpretação?  A habilidade é vaga neste 

sentido. Todas as demais habilidades presentes na matriz poderiam ser mobilizadas para 

interpretar tal informação. 
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Anteriormente, falamos da Matriz de habilidade da Prova Brasil e apresentamos os 

tópicos e descritores encontrados na mesma para os anos iniciais do Ensino Fundamental.  A 

seguir tentaremos apresentar uma relação entre esses descritores e as habilidades descritas na 

escala de proficiência que apresenta o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa 

referentes ao 5º ano do Ensino Fundamental, acompanhadas da apresentação dos níveis nos 

quais essas habilidades estão classificadas. Vejamos o quadro:   
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Quadro 06: Relação entre os descritores da Prova Brasil e as habilidades descritas na escala de proficiência do INEP. 

 

Tópico  Descritor   O que os alunos conseguem fazer  Nível de desempenho  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I - 

Procedimentos 

de Leitura 

D1- Localizar 

informações explícitas 

em um texto 

 Localizam informações explícitas em textos narrativos curtos, 

informativos e anúncios 

X X X X X X X X 

 

Localizam informação explícita. Exemplo: identificando, 

dentre vários personagens, o principal, e, em situações mais 

complexas, a partir de seleção e comparação de partes do texto 

 X X X X X X X 

Localizam informação em texto informativo, com estrutura e 

vocabulário complexo 

   X X X X X 

Identificam uma definição em texto expositivo      X X X 

D3 - Inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão  

Identificam o significado de uma expressão em texto 

informativo  

   X X X X X 

Inferem o sentido de uma expressão metafórica e o efeito de 

sentido de uma onomatopéia.  

   X X X X X 

Inferem o sentido de uma palavra ou expressão       X X X 

D4- Inferir uma 

informação implícita em 

um texto 

Inferem informação em texto verbal (características do 

personagem) e não-verbal (tirinha)  

 X X X X X X X 

Interpretam, a partir de inferência, texto não-verbal(tirinha) de 

maior complexidade temática  

  X X X X X X 

Distinguem o sentido metafórico do literal de uma expressão      X X X X 

Inferem informação em texto narrativo longo.        X X 

Inferem informações em fábulas         X 

D6- Identificar o tema de 

um texto  

Identificar o tema de um texto  X X X X X X X X 

Identificar o tema de um texto  X X X X X X X 

Identificam o tema a partir de características que tratam de 

sentimentos do personagem principal  

  X X X X X X 

Identificam o assunto do texto em narrativas longas com 

vocabulário complexo. 

       X 

D11- Distinguir um fato 

da opinião relativa a esse 

fato 

Distinguem um fato da opinião relativa a este fato, numa 

narrativa com narrador personagem. 

    X X X X 

Distinguem um fato da opinião relativa a esse fato       X X X 
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II - 

Implicações 

do suporte, do 

gênero e/ou 

enunciador na 

compreensão 

do texto.  

D5- Interpretar texto com 

auxílio de material 

gráfico diverso 

(propagandas, 

quadrinhos, foto, etc.)  

Interpretam texto verbal, cujo significado é construído com o 

apoio de imagens, inferindo informação   

    X X X X X 

Interpretam texto com apoio de material gráfico.      X X X X 

Interpretam texto a partir de material gráfico diverso (gráficos, 

tabelas, etc) 

     X X X 

D9- Identificar a 

finalidade de textos de 

diferentes gêneros  

Identificam o conflito gerador e finalidade do texto  X X X X X X X 

Inferem a finalidade do texto      X X X X 

Inferem a finalidade do texto a partir do suporte.      X X X 

Identificam a finalidade de um texto       X X X 

III - Relação 

entre textos  

D15- Reconhecer 

diferentes formas de 

tratar uma informação na 

comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, 

em função das condições 

em que ele foi produzido 

e daquelas em que será 

recebido.   

Inferem informação em texto verbal (características do 

personagem) e não-verbal (tirinha) 

 X X X X X X X 

Comparam textos que tratam do mesmo tema, reconhecendo 

diferentes formas de tratar a informação 

     X X X 

IV- Coerência 

e coesão no 

processamento 

do texto 

D2- Estabelecer relações 

entre partes de um texto, 

identificando repetições 

ou substituições que 

contribuem para a 

continuidade de um texto.  

Estabelecem relação entre partes do texto; personagem e ação; 

ação e tempo; ação e lugar. 

X X X X X X X X 

Estabelecem relações entre as partes de um texto, 

identificando substituições pronominais que contribuem para a 

coesão do texto.  

   X X X X X 

Estabelecem relações entre partes de um texto, identificando 

substituições pronominais que contribuem para a coesão do 

texto.  

     X X X 

D7- Identificar o conflito 

gerador do enredo e os 

elementos que constroem 

a narrativa  

Localizam elementos como personagem principal  X X X X X X X X 

Identificam o conflito gerador e finalidade do texto   X X X X X X X 

Reconhecem elementos que compõem uma narrativa com 

temática e vocabulário complexos.  

  X X X X X X 

Identificam, dentre os elementos da narrativa que contém 

discurso direto, o narrador observador 

   X X X X X 

Interpretam história em quadrinhos a partir de inferências 

sobre a fala da personagem, identificado o desfecho do 

conflito   

   X X X X X 
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D8- Estabelecer relação 

causa/consequência entre 

partes e elementos do 

texto. 

Estabelecem relação causa/consequência entre partes e 

elementos do texto.  

     X X X 

Identificam relação lógico-discursiva marcada por locução 

adverbial de lugar, advérbio de tempo ou termos comparativos 

em textos narrativos longos , com temática e vocabulário 

complexos.    

      X X 

D12- Estabelecer relações 

lógico-discursivas 

presentes no texto, 

marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Identificam a relação lógico-discursiva marcada por locução 

adverbial ou conjunção comparativa.  

    X X X X 

V- Relações 

entre recursos 

expressivos e 

efeitos de 

sentido  

D13- Identificar efeitos 

de ironia ou humor em 

textos variados. 

Inferem a informação que provoca efeito de humor no texto.    X X X X X 

Reconhecem efeitos de ironia ou humor em textos variados.      X X X X 

D14- Identificar o efeito 

de sentido decorrente do 

uso da pontuação e de 

outras notações. 

Identificam o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação 

(reticências) 

    X X X X 

VI- Variação 

lingüística  

D10- Identificar as 

marcas linguísticas que 

evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto.  

         

Fonte: elaboração pessoal 
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Tentando fazer a correspondência entre os descritores e o detalhamento do que os 

estudantes em cada nível são capazes de fazer, observamos que os itens representam 

habilidades muito específicas de cada descritor, de modo que há repetição de descritores nos 

diferentes níveis, alguns sem muitas modificações, outros aumentando o nível de dificuldade. 

Exemplo disso é o já comentado “D6- identificar o tema de um texto”, que é apresentado nos 

níveis 1 e 2. A justificativa para a repetição de algumas habilidades, pelo menos do nível 1 

para o 2 é a de que o segundo nível “é constituído  por narrativas mais complexas e 

incorporam outros gêneros textuais
7
”. Não são apresentados exemplos desses textos. 

Acredita-se que sejam textos diferentes dos anunciados no nível 1: textos narrativos curtos, 

informativos e anúncios. Contudo, seguindo-se essa lógica, se já havia sido anunciada essa 

diferença de um nível para outro e entendendo-se que são cumulativos, não haveria a 

necessidade de tal repetição. Nos demais níveis, segue-se a mesma orientação. São 

apresentadas as habilidades precedidas da informação de que além das habilidades a serem 

apresentadas os alunos devem apresentar as elencadas nos níveis anteriores, sem maiores 

considerações.  

Desse modo, vê-se um esforço para explicar as diferenças de níveis de dificuldades 

que ocorrem em decorrência da complexidade do texto (gênero, tamanho) ou conhecimento 

linguístico requerido para a compreensão do texto. No entanto, ainda assim, há dificuldades, 

em relação a alguns itens descritos, para encaixá-los nos descritores apresentados, como os 

exemplos apresentados a seguir:  

 

 Interpretam pequenas matérias de jornal, trechos de enciclopédia, poemas longos e 

prosa poética (nível 2). 

 

 A palavra interpretar é muito ampla, enquanto que os descritores são mais específicos. 

Como fazer a correspondência?   

 

 Selecionar entre informações explícitas e implícitas as correspondentes a um 

personagem (nível 4). 

 

                                                 
7
 Descrição dos níveis da escala de desempenho de língua portuguesa – Saeb. 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental. Disponível em: 

<http://www.nre.seed.pr.gov.br/londrina/arquivos/File/EENS/Escala_Desempenho_Portugues_EF.pdf>.  Acesso 

em: 28 de dez. 2012.  

http://www.nre.seed.pr.gov.br/londrina/arquivos/File/EENS/Escala_Desempenho_Portugues_EF.pdf%3e.%20%20Acesso%20em:%2028%20de%20dez.%202012
http://www.nre.seed.pr.gov.br/londrina/arquivos/File/EENS/Escala_Desempenho_Portugues_EF.pdf%3e.%20%20Acesso%20em:%2028%20de%20dez.%202012
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 A habilidade é vaga, restando dúvidas se estaria relacionada ao D7 - Identificar o 

conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa ou ao D1- Localizar 

informações explícitas em um texto; ou, ainda, ao D4- Inferir uma informação implícita 

em um texto.  

 

 Localizam a informação principal (nível 5). 

 

Na matriz não há um descritor claramente relacionado a tal habilidade. Ela tem relação 

com o D6- Identificar o tema de um texto, já que para reconhecer a informação principal é 

necessário identificar o tema tratado, mas difere dele, já que o tema é o assunto tratado e a 

informação principal é o que se diz desse tema. Pode também estar relacionada ao D1- 

Localizar informações explícitas em um texto. No entanto, é preciso salientar que nem 

sempre a informação principal é dada de forma explícita. Muitas vezes a ideia central de 

um texto precisa ser inferida por meio de estratégias de apreensão de sentidos gerais do 

texto. 

 

 Localizam características do personagem em texto poético (nível 6). 

 

 Esta habilidade poderia ser classifica no D7- Identificar o conflito gerador do enredo e os 

elementos que constroem a narrativa. No entanto, o texto poético pode não ser narrativo. Por outro 

lado, pode-se caracterizar personagens em textos narrativos não poéticos.  

Como foi evidenciado nas análises expostas, algumas habilidades são muito amplas, 

podendo abarcar mais de um descritor, e outras muito específicas, sem apresentar articulação 

clara com o descritor correspondente.  

Não conseguimos também localizar na escala habilidades relacionadas ao “D10- 

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto”, 

descritor que compõe o sexto tópico da Matriz de habilidades da Prova Brasil “Variação 

linguística”. 

 Salientamos, assim, que a opção feita quanto às estratégias de apresentação dos 

resultados dos alunos não favorece a visualização quanto ao que, de fato, os estudantes são 

capazes. Enfim, apontamos que a apresentação da Prova Brasil por meio de uma escala feita 

apenas com base nos dados estatísticos do índice de acertos das questões não auxilia os 

gestores e professores a saberem, realmente, quais habilidades estão sendo dominadas pelos 

estudantes ou não e o que precisaria ser mais enfatizado na prática docente. 
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 Apesar das dificuldades apontadas acima, fizemos um esforço para interpretar os 

resultados das turmas investigadas, analisando os dados da Prova Brasil e de outros 

instrumentos construídos com base no mesmo modelo do exame nacional.  

 

7.2 Os resultados dos alunos na Prova Brasil  

  

Como dissemos anteriormente, a cada dois anos os estudantes são submetidos à Prova 

Brasil. A mesma teve início em 2005. Como também já foi afirmado, investigamos cinco 

turmas do quinto ano do Ensino Fundamental que realizaram o teste no ano de 2009. 

Tínhamos o objetivo de compararmos os resultados alcançados nesse exame por tais alunos 

com dois testes diagnósticos aplicados no âmbito desta pesquisa, os quais continham questões 

que seguiam os parâmetros apresentados pelo documento que contém a Matriz de habilidades 

da Prova Brasil.  

Inicialmente, apresentaremos os resultados dos estudantes no exame de larga escala, a 

Anresc – Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, mais conhecida como Prova Brasil. 

Como foi dito na apresentação dessa avaliação, os testes são aplicados e após a aplicação, os 

dados são organizados segundo a escala exposta e, após um período de, aproximadamente, 

dois anos, são disponibilizados na internet para a sociedade de modo geral. Os dados podem 

ser visualizados a partir do site: provabrasl.inep.gov.br. Nessa página, podemos visualizar as 

informações e os resultados das escolas participantes do teste. Podem ser visualizadas 

informações, tais como: quantidade de escolas participantes no Brasil e detalhadas por estados 

e municípios, tendo-se precisão dos dados gerais do total de participantes de escolas estaduais 

e municipais, bem como das escolas municipais de cada estado, das escolas estaduais de cada 

município, das escolas municipais de cada município e das escolas individualmente.  

Após esses dados, são mostradas as médias de proficiência em Língua Portuguesa e 

Matemática, do total das escolas estaduais e municipais do Brasil, do estado e do município 

no qual a escola visualizada está localizada. Vale ressaltar que os dados informados referem-

se apenas às escolas da rede pública de ensino.  

A partir desse resultado é também dado o IDEB de cada escola e sua evolução, 

acompanhado dos indicadores educacionais da rede pública: taxas de aprovação (%); média 

de horas-aula diária; docentes com curso superior, e por fim o IDEB.  

Na continuidade, é apresentada a distribuição percentual dos alunos na escala de 

proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.  Como já foi dito, em Língua Portuguesa, 

foco deste estudo, a escala vai do nível 0 ao 9. Já em Matemática os níveis vão de 0 a 12.  
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Nessa pesquisa, como já foi anunciado, investigamos duas instituições de ensino 

ligadas à rede municipal de ensino da prefeitura da cidade do Recife.  Foram investigadas três 

turmas da primeira escola e duas da segunda escola.  

Ao analisarmos o desempenho dessas escolas na distribuição de percentual dos alunos 

na escala de proficiência, percebemos que ambas as escolas obtiveram média geral 

característica do nível 2 no que se refere à Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  A Escola 1 obteve média 155,67 e a Escola 2, 173,95. Os alunos das duas 

turmas que realizaram o teste em 2009 tiveram distribuição percentual na escala de 

proficiência entre os níveis 0 e 6, conforme tabelas abaixo: 

 

Escola 1 

   

 

Escola 2 
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A partir da observação das duas tabelas referentes às escolas analisadas, podemos 

dizer que, apesar de boa parte dos alunos ficarem no nível 2, um percentual dos alunos 

consegue apresentar habilidades em níveis mais elevados da escala de proficiência, bem 

como, há alunos que demonstram estar abaixo desse nível.  

Quanto à primeira escola apresentada, podemos observar que o nível 2 da escala que 

vai de 150 a 175 pontos,  foi atingido por apenas 25% dos alunos respondentes da prova; 

outros 25% atingiram apenas o nível 1. Assim, 50% dos alunos estavam nos níveis 1 e 2; 

26,8% entre os níveis 3 e 6; e 23, 2% não chegaram a atingir o nível 1. Em outras palavras, 

enquanto 76,8% dos alunos dessa escola são capazes de localizar informações explícitas em 

textos narrativos curtos, informativos e anúncios; identificar o tema de um texto; localizar 

elementos como o personagem principal; estabelecer relação entre partes do texto: 

personagem e ação; ação e tempo; ação e lugar, 23,2% dos estudantes dessa escola que 

realizaram o teste não foram capazes de demonstrar que dominam essas habilidades ao 

responder o exame da Prova Brasil.  

A Escola 2 apresentou semelhanças com a anterior no que se refere ao intervalo de 

níveis, porém apresentou resultados distintos nos percentuais referentes a cada nível. 

Enquanto a primeira escola apresentou um percentual de 23,2% dos alunos abaixo do nível 1, 

esta escola apresentou apenas 6%, podendo-se considerar que 94% dos alunos dessa escola 

conseguem apresentar as habilidades referentes ao nível 1 da escala de proficiência.  

Podemos ressaltar que na Escola 1, 25% dos estudantes conseguem demonstrar, além 

das habilidades já apresentadas no parágrafo anterior, em narrativas mais complexas e em 

gêneros textuais distintos dos apresentados no nível 1, as habilidades de localizar informação 

explícita; identificar o tema de um texto; inferir informação em texto verbal e não verbal; 

interpretar pequenas matérias de jornal, trechos de enciclopédia, poemas longos e prosa 

poética; identificar o conflito gerador e finalidade do texto. Essas mesmas habilidades são 

apresentadas por 33,3% dos estudantes da Escola 2.  

Já nos níveis 3 a 6, encontramos 26,8% das crianças da Escola 1 e 39,5%  dos 

estudantes da escola 2. Essas crianças seriam as que, segundo a escala, teriam capacidade para 

lidar com os textos mais longos, dos gêneros citados. . 

Não houve casos de alunos que tenham demonstrado estar entre os níveis 7 e 9 em 

nenhuma das duas escolas investigadas, lembrando que o último nível é destinado apenas aos 

alunos concluintes dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Tais dados estão dispostos no quadro a seguir.  
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Quadro 07: Nível dos alunos de cada escola investigada por percentual e habilidades que 

demonstram ter. 

 

Nível  Pontos 

na 

escala  

Percentual  (%) O que os alunos conseguem fazer segundo a escala 

disponibilizada pelo INEP Escola 1  Escola 2 

0 125 ou 

menos  

23,2 6,0 Não chegam a apresentar as habilidade do nível 1.  

1 125 a 

150 

25,0 21,2 Localizam informações explícitas em textos 

narrativos curtos, informativos e anúncios; 

identificam o tema de um texto; localizam elementos 

como o personagem principal; estabelecem relação 

entre partes do texto: personagem e ação; ação e 

tempo; ação e lugar.  

2 150 a 

175 

25,0 33,3 Além das habilidades já apresentadas, em narrativas 

mais complexas e em gêneros textuais distintos dos 

apresentados no nível 1, os alunos devem localizar 

informação explícita; identificar o tema de um texto; 

inferir informação em texto verbal e não verbal; 

interpretar pequenas matérias de jornal, trechos de 

enciclopédia, poemas longos e prosa poética; 

identificar o conflito gerador e finalidade do texto. 

3 175 a 

200 

10,7 21,2 Além das habilidades elencadas acima, interpretar, a 

partir de inferência, texto não-verbal (tirinha) de 

maior complexidade temática; identificar o tema a 

partir de características que tratam de sentimentos do 

personagem principal; reconhecer elementos que 

compõem uma narrativa com temática e vocabulário 

complexos 

4 200 a 

225 

10,7 9,1 Conseguem demonstrar as habilidades anteriores a 

partir de gêneros como anedotas, fábulas, texto com 

linguagem gráfica pouco usual, narrativos complexos, 

poéticos, informativos longos ou informação 

científica e ainda, devem demonstrar ter 

desenvolvidos as seguintes habilidades:  identificar, 

dentre os elementos da narrativa que contém discurso 

direto, o narrador observador; selecionar entre 

informações explícitas e implícitas as correspondentes 

a um personagem; localizar informação em um texto 

informativo, com estrutura e vocabulário complexos; 

inferir a informação que provoca efeito de humor no 

texto; interpretar texto verbal, cujo significado é 

construído com o apoio de imagens, inferindo 

informação; identificar o significado de uma 

expressão metafórica e o efeito de sentido de uma 

onomatopéia; interpretar história em quadrinho a 

partir de inferências sobre a fala da personagem, 

identificando o desfecho do conflito; estabelecer 

relações entre as partes de um texto, identificando 

substituições pronominais que contribuem para a 

coesão do texto.  

5 225 a 

250  

3,6 3,0 Além das habilidades anteriores, devem: identificar o 

efeito de sentido decorrente do uso da pontuação 
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(reticências); inferir a finalidade do texto; distinguir 

um fato da opinião relativa a este fato, numa narrativa 

com narrador personagem; distinguir o sentido 

metafórico do literal de uma expressão; reconhecer 

efeitos de ironia ou humor em textos variados; 

identificar a relação lógico-discursiva marcada por 

locução adverbial ou conjunção comparativa; 

interpretar texto com apoio de material gráfico; 

localizar a informação principal 

6 250 a 

275 

1,8 6,2 Além das habilidades anteriores, demonstraram que 

são capazes de localizar características do 

personagem em texto poético; distinguir um fato da 

opinião relativa a este fato; identificar uma definição 

em texto expositivo; estabelecer relação 

causa/consequência entre partes e elementos do texto; 

inferir a finalidade do texto a partir do suporte; inferir 

o sentindo de uma palavra ou expressão; identificar a 

finalidade do texto; identificar o assunto em um 

poema; comparar textos que tratam do mesmo tema, 

reconhecendo diferentes formas de tratar a 

informação; interpretar texto a partir de material 

gráfico diverso (gráficos, tabelas, etc); estabelecer 

relações entre as partes de um texto, identificando 

substituições pronominais que contribuem para a 

coesão do texto. 

Fonte: elaboração pessoal 

 

7.3 Os resultados dos alunos nos testes diagnósticos.  

 

 Com o objetivo de comparar os desempenhos de estudantes do quinto ano do Ensino 

Fundamental no exame da Prova Brasil e em dois testes específicos de leitura aplicados em 

sala de aula com estrutura similar às questões do teste aplicado no Exame Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil, no mesmo período em que o exame nacional foi aplicado, 

aplicamos dois testes de leitura nas cinco turmas.  

 O primeiro teste foi composto por dez questões objetivas, com quatro alternativas cada 

uma, e o segundo, com 18 questões. Cada questão avaliava uma habilidade específica descrita 

na matriz de habilidades da Prova Brasil. Algumas habilidades eram avaliadas em mais de 

uma questão.   

A seguir apresentaremos todas as questões dos dois testes a partir da organização da 

matriz de habilidades da Prova Brasil. Tais reflexões serão realizadas em blocos, 

considerando a divisão feita na Matriz da Prova Brasil.  

O tópico I – procedimentos de leitura refere-se à avaliação acerca de se os estudantes 

são capazes de: D1- Localizar informações explícitas em um texto; D3- Inferir o sentido de 
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uma palavra ou expressão; D4- Inferir uma informação implícita em um texto; D6- Identificar 

o tema de um texto; D11- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

 

Quadro 08: Tópico I. Procedimentos de leitura. 

 

Percentual de acertos nas questões dos testes de leitura 

Descritor 

 

Escola  Teste Turma 1 Turma 2 Turma 3 TOTAL 

Qt 1 Qt 2 Qt 1 Qt 2 Qt 1 Qt 2 Qt1 Qt2 

D1- 

Localizar 

informações 

explícitas 

em um texto 

1 1 58,82 --- 85,71 ---- 60 --- 68,17 --- 

2 56,25 56,25 73,33 46,66 40 46,66 56.52 49,85 

2 1 52,94 --- 75 ---   63,97 --- 

2 20 58,82 56,25 75   38,12 66,91 

D3- Inferir o 

sentido de 

uma palavra 

ou expressão 

2 1 64,7 --- 66,66 --- 46,66 --- 59,34 --- 

2 68,75 --- 46,66 ---- 20 ---- 45.13 --- 

2 1 41,17 --- 75 ---   58,08 --- 

2 47,05 --- 56,25 ---   51,65 --- 

D4- Inferir 

uma 

informação 

implícita em 

um texto 

1 1 52,94 35,29 76,19 52,38 66,66 20 65.26 35.89 

2 37,5 ---- 40 --- 40 --- 39,16 --- 

2 1 41,17 35,29 37,5 37,5   39,33 36,39 

2 5,88 --- 31,25 ---   18,52 --- 

D6- 

Identificar o 

tema de um 

texto 

1 1 82,35 --- 90,47 ---- 60 --- 77,60 --- 

2 37,5 --- 33,33 ---- 46,66 --- 39,16 --- 

2 1 58,82 --- 87,5 ---   73,16 --- 

2 52,94 ---- 31,25 ---   42,09 --- 

D11- 

Distinguir 

um fato da 

opinião 

relativa a 

esse fato 

1 1 ---- ---- --- --- ---- --- --- --- 

2 43,75 --- 6,66 --- 53,33 --- 34,58 --- 

2 1 --- ---- --- ---   --- --- 

2 5,88 --- 18,75 ---   12,31 --- 

Qt: questão  

Fonte: elaboração pessoal 

 

 

O primeiro descritor (“D1-Localizar informações explícitas em um texto”) está 

presente desde o primeiro nível da escala de proficiência e vai se repetindo nos demais, 

aumentando o grau de complexidade. Vimos que, no que concerne unicamente à aplicação 

desse descritor em textos curtos, informativos e anúncios, existe um percentual alto de alunos 

das duas escolas que demonstraram ter desenvolvido tal habilidade: 76,8% dos alunos da 

Escola 1 e 94% dos alunos da Escola 2. Quando aumenta-se a complexidade dos textos, esses 

percentuais diminuem. 

Nos testes aplicados foram realizadas três questões para avaliar o desempenho dos 

alunos com relação a esse descritor. Uma no primeiro teste e duas no segundo teste.  
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Teste 1- Exemplo 1.   

 

Golfinho é encontrado morto 

 

Banhistas encontraram ontem de manhã, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande 

Recife, um golfinho morto na praia. A carcaça do animal, em adiantado estado de decomposição, 

estava nas imediações do Hotel Blue Tree Tower. O taxista Cícero Francisco dos Santos, que faz 

ponto no local, conta que avistou o mamífero marinho por volta das 8h. “Costumo vê-los vivos no 

mar. Foi triste me deparar com um nesse estado”, lamentou. Dois anos atrás, na mesma época do ano, 

houve uma onda de encalhes em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, quando pelo menos seis cetáceos 

apareceram mortos na areia.   

Os banhistas encontraram o golfinho 

(     )  na Paraíba. 

(     ) em Alagoas. 

(     ) na praia de Santos. 

( x  ) em Jaboatão dos Guararapes. 
 

Na questão referente ao primeiro teste, a média geral de acertos das turmas da Escola 1 

foi de 68, 17%, com as médias por turma variando entre 58,82% e 85,71%.  Já a segunda 

escola ficou com a média geral de acertos de 63,97%, com médias nas duas turmas de 52, 

94% e 75%. 

Podemos perceber que houve uma discrepância entre as médias percebidas no teste da 

Prova Brasil e nesse primeiro teste, contudo não é possível fazer comparações aprofundadas 

por não conhecermos o texto que serviu para que os alunos localizassem a informação no teste 

nacional e nem a questão elaborada. Podemos, no entanto, apontar que não é clara a 

informação acerca do que é um texto curto ou informativo. Na questão acima, por exemplo, 

podemos considerar que o texto é informativo e curto, no entanto, o percentual de acertos foi 

mais baixo do que o que é apontado na escala da Prova Brasil referente a tal habilidade. 

Podemos também questionar se o texto abaixo, utilizado em uma questão do teste que 

elaboramos, pode ser considerado um texto curto.   

 

Teste 2 - Exemplo 1.  

Comércio ilegal de aves é desmontado em Carpina 

 

A Polícia Ambiental realizou nesse domingo a maior apreensão ilegal de aves deste ano no 

Estado. Os pássaros estavam sendo comercializados numa feira livre no município de Carpina, Zona 

da Mata Norte. Foram recuperados mais de 200 animais na operação.  

Entre os pássaros estavam o curió, típico da Mata Atlântica e o cancão, típico do Sertão. 

Foram encontrados mais de 50 canários da terra, muitos deles ainda filhotes. Quando a polícia chegou 

ao local, os vendedores abandonaram a mercadoria e fugiram. Ninguém foi preso. 

As aves agora serão encaminhadas ao Ibama e ficarão em quarentena. Em seguida poderão ser 

encaminhados para alguma instituição com permissão de receber animais silvestres ou soltos em 

liberdade. 
Fonte: Do JC Online com informações da TV Jornal 

Publicado em 23.11.2009, às 08h47 
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Quantos animais foram recuperados na operação realizada pela Polícia Ambiental 

em Carpina?  

a) Mais de cinquenta. 

b) Mais de duzentos. 

c) Vinte e três. 

d)  Quarenta. 

 

 No primeiro exemplo do teste 2, exposto acima,  a média geral das turmas da Escola 1 

foi de 56,52% enquanto que, nas turmas, as médias foram oscilantes entre 73,33% e 40%.  Já 

os alunos da Escola 2 atingiram a média geral das turmas de 38,12%, com as médias por 

turma de 56,25% e 20%. Portanto, o percentual de acertos nas duas escolas foi abaixo da 

quantidade de crianças com nível 1 na Prova Brasil. 

 O exemplo 2, abaixo, também foi elaborado com o objetivo de avaliar esse mesmo 

descritor: localizar informações no texto. 

 

Teste 2 - Exemplo 2.  

Ibama apreende duas jibóias e uma cascavel na Feira da Sulanca 

Fiscalização realizada nesta manhã encontrou ainda pássaros silvestres, mas em número 

pequeno; o dono das cobras foi preso e será processado por crime ambiental.  

Na manhã desta terça-feira (24), fiscais do Ibama apreenderam duas jibóias e uma cascavel de 

grande porte na Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O homem que tentava 

vender os animais foi detido. Também foram encontradas aves silvestres durante a fiscalização.  

O suspeito, cuja identidade não foi informada, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal 

no município. Ele vai responder a processo por crime ambiental e pode pegar até um ano de cadeia, 

além de pagar multa de R$ 500 por animal. Segundo o Ibama, ele também deve perder o carro, uma 

Kombi usada para transportar os animais.  

Esta é a sétima operação do Ibama neste ano em Caruaru. Até agora foram apreendidos cerca 

de 1.400 animais silvestres no município. Segundo o órgão, a intensa atividade de comércio de 

animais silvestres ilegais promovida em Caruaru está colocando Pernambuco entre os estados onde 

mais ocorre a prática, junto da Bahia e do Rio Janeiro. 

Fonte: Da Redação do pe360graus.com 

Publicado em 24.11.2009, às 11h12 

 

Para onde o suspeito foi encaminhado? 

a) Para a sede da Polícia Federal. 

b) Para a sede do Ibama.  

c) Para a feira da Sulanca. 

d) Para o Rio de Janeiro. 
 

Na segunda questão do teste 2, a Escola 1 ficou com a média 49,85%, com variação entre 

56,25% e 46,66% por turma. A Escola 2 obteve a média geral de 66, 91%, com as médias por 

turma de 58,82% e 75%. Novamente, o percentual de acertos foi abaixo do que se pode supor 

com base na Prova Brasil. 
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Observamos que o percentual de acertos nos testes realizados por nós, nas questões 

destinadas a avaliar se as crianças são capazes de localizar informações, foi inferior ao 

apresentado pelos mesmos alunos no teste da Prova Brasil, isso se considerarmos os textos 

acima como textos curtos ou informativos. Se considerarmos o exemplo de texto dado no 

documento de referência da Prova Brasil, o mesmo é de tamanho semelhante aos apresentados 

acima.    

Ao tratar da habilidade de localizar informações explícitas em um texto, Solé (1998) 

afirma que são perguntas de resposta literal, ou seja, aquelas perguntas em que a resposta está 

dada na superfície do texto. Segundo ela, “a própria formulação da pergunta oferece uma 

“pista” infalível para o leitor localizar a resposta” (p.156).  

Brandão e Rosa (2010) também se referem a esta habilidade ressaltando que são 

habilidades mobilizadas para responder as perguntas literais ou objetivas. Nesse grupo, 

portanto, estariam as questões em que as suas respostas são apresentadas de forma explícita 

no texto. 

Parece-nos, pelas informações acima, que as perguntas referentes a esse descritor seriam 

as prováveis de serem acertadas, o que explicaria o alto índice de acertos na Prova Brasil. 

Como foi dito, já no nível 1 as crianças seriam capazes de responder a tais questões. Contudo, 

considerando as questões utilizadas nos testes que aplicamos, podemos ressaltar que muitos 

alunos erraram essas questões.  

Uma explicação possível pode estar relacionada ao nível de complexidade dos textos 

utilizados nos testes. Os textos selecionados são textos de circulação social, curtos, 

predominantemente informativos. No entanto, são densos de informações, com alguns 

períodos longos, com intercalações. Outra possível explicação pode estar na elaboração das 

questões, que pode ter sido mais complexa que as que foram elaboradas na Prova Brasil.  

Em suma, analisando de forma mais aprofundada, verificamos que há alguns fatores que 

podem ter dificultado a tarefa das crianças. No exemplo 1, do teste 1, a questão é sobre onde o 

golfinho foi encontrado. A resposta encontra-se logo no primeiro período. No entanto, o 

período é denso, com grande quantidade de informações: "Banhistas encontraram ontem de 

manhã, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, um golfinho morto na 

praia." É dito que foram os banhistas que encontraram o animal, que o mesmo foi encontrado 

"ontem pela manhã", o bairro (Piedade), a cidade onde foi encontrado (Jaboatão dos 

Guararapes), a região metropolitana (Grande Recife). Além disso, a referência ao animal 

aparece apenas no final do período, após a apresentação da cidade onde ele foi encontrado. 

Pode-se levantar a hipótese de que se tivesse sido perguntado onde os banhistas encontraram 
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o golfinho, ou se o período fosse menos denso (Banhistas encontraram, em Jaboatão dos 

Guararapes, um golfinho morto na praia) ou mesmo se a referência ao golfinho estivesse no 

início do texto (Golfinho foi encontrado morto por banhistas em Jaboatão dos Guararapes) 

mais crianças tivessem acertado a questão. São apenas hipóteses que podem ajudar a 

problematizar os motivos pelos quais uma mesma habilidade possa ter tanta variação quanto 

ao nível de complexidade. Análise semelhante pode ser realizada com as outras questões 

propostas. 

Quanto ao “D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão”, identificamos esse 

descritor nos níveis 4 e 6 na escala de proficiência. O total de alunos que foi capaz de 

mobilizar tal habilidade, se somarmos os que foram agrupados nos níveis 4 em diante, foram 

de 16,1% na Escola 1 e 18,3% na Escola 2.  

Quanto aos testes realizados por nós, foram aplicadas duas questões, uma em cada teste.  

 

Teste 1- Exemplo 1.   

O galo que logrou a raposa 

 

Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A 

raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixa estar, seu malandro, que já te curo!..." E, em voz 

alta:  

— Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e 

cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos 

como namorados. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor.  

— Muito bem! — exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra! Que beleza vai 

ficar o mundo, limpo de guerras, crueldade e traições! Vou já descer para abraçar a amiga raposa, 

mas... como lá vêm vindo três cachorros, acho bom esperá-los, para que também eles tomem parte na 

confraternização. Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias, e tratou de 

pôr-se ao fresco, dizendo: 

— Infelizmente, amigo Co-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica 

para a outra vez a festa, sim? Até logo. E raspou-se.  

Contra esperteza, esperteza e meia.  

 
Fonte: Monteiro Lobato. Fábulas, Ed. Brasiliense 

 

O trecho “E raspou-se”, no texto, significa que a raposa  

(   ) se arranhou  

(   ) fez a barba  

( x) foi embora  

(   ) apagou a história.  

 

Na questão referente ao primeiro teste, a média geral de acertos das turmas da Escola 1 foi 

de 59,34%, com as médias por turma variando entre 46,66% e 66,66%.  Já na segunda escola 
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a média geral de acertos foi 58,08%, com médias nas duas turmas de 41,17% e 75%. Percebe-

se que nas duas escolas o percentual foi mais alto do que o percentual da Prova Brasil. 

A questão do teste 2 também foi realizada com texto curto e informativo: 

 

Teste 2 - Exemplo 1.  

Uma cortina colorida que não sai do lugar 

Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da compreensão dos pais 

 

 

 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com força, um pano 

embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar adesivos na janela do quarto é 

um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da molecada, dá dor de cabeça aos pais.  

 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. Igor 

Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos que descolam. A 

brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma espécie de cortina.  

 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 

 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. Clara 

Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava em lojas, pedia 

para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado quando a família se 

mudou.  

 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que estragam quando 

a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha mãe não me deixou começar a 

coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - conta Clara que, para respeitar a proibição da 

mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  
(Inês Amorim) 

Fonte: Caderno infanto-juvenil do jornal O Globo de 28 de março de 1999  

 

Qual o significado no texto da expressão “dar dor de cabeça aos pais”?  

a) os pais ficam com a cabeça dolorida  

b) os pais ficam preocupados  

c) os pais ficam tristes  

d) os pais ficam assustados. 

 

Na questão referente ao segundo teste, a média geral de acertos das turmas da Escola 1 foi 

de 45,13%, com as médias por turma variando entre 20% e 68,75%.  Já na segunda escola a 

média geral de acertos foi de 51,65%, com médias nas duas turmas de 47,05% e 56,25%. 

Se compararmos os índices da Prova Brasil (16,1% na Escola 1 e 18,3% na Escola 2) 

com os resultados das provas aplicadas, podemos perceber uma grande discrepância. O índice 

geral da primeira escola nos dois testes foi de 52,23% e da segunda escola foi de 54,86%. 

Vemos, pois, que nos testes aplicados mais da metade das crianças foram capazes de inferir o 

sentido de uma palavra ou expressão.  

Tal como exemplificamos no descritor anterior, diferentes fatores podem ter causado 

as diferenças nos resultados. Pode ser que, por exemplo, nas questões utilizadas na Prova 
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Brasil tenham sido utilizados textos mais complexos ou de expressões mais incomuns no 

cotidiano das crianças. Outros fatores podem ser pensados, como a familiaridade das crianças 

com os temas abordados. 

Mas, para além desses fatores, podemos também refletir sobre as descrições feitas na 

exposição da escala de proficiência. Três tipos de "conhecimentos ou habilidades são 

citados". O primeiro é que as crianças do nível 4 " Identificam o significado de uma expressão 

em texto informativo". Retomamos uma questão inicial: o que seria um texto informativo?  

Como sabemos, a qualidade de ser informativo é uma função de vários gêneros textuais. 

Muitos gêneros têm uma base informativa.  

Ainda no nível 4, é dito que as crianças inferem o sentido de uma expressão 

metafórica e o efeito de sentido de uma onomatopéia. Podemos questionar o motivo pelo qual 

foi agrupado em um mesmo item a inferência em expressões metafóricas e em uso de 

onomatopéias. Não há discussão sobre tal opção. Por fim, no nível 6, é dito que as crianças 

inferem o sentido de uma palavra ou expressão, que é a habilidade mais geral. As duas 

questões expostas, utilizadas nos testes aplicados, mobilizam tal habilidade. A habilidade, no 

entanto, pode conter as duas anteriormente citadas. Não há explicações sobre o motivo dela 

aparecer apenas no nível 6. 

Desse modo, percebemos que além da escala ser apresentada aos professores de modo 

muito confuso, sem explicações para os termos e formas de agrupamento, não é possível 

problematizar as diferenças de resultados porque as questões utilizadas não são disponíveis. 

Podemos apenas afirmar que, utilizando questões com o mesmo descritor, encontramos 

resultados melhores que os identificados na Prova Brasil. 

Quanto ao D4 “Inferir uma informação implícita em um texto”, podemos observar que na 

escala de proficiência, ele aparece em cinco níveis de complexidade: 2, 3, 5, 7 e 8. No nível 2, 

as crianças seriam capazes de inferir informação em texto verbal (características do 

personagem) e não verbal (tirinha). No nível 3, além dessa habilidade, as crianças também 

dominariam a habilidade de interpretar, a partir de inferência, texto não-verbal (tirinha) de 

maior complexidade temática. No nível 5, elas seriam capazes de distinguir o sentido 

metafórico do literal de uma expressão. No nível 7, a inferência em texto narrativo longo seria 

possível e no nível 8, a inferência em fábulas.  

Nesta pesquisa, foram realizadas três questões, duas no teste 1 e uma no teste 2. A seguir 

comentamos as questões.   
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Teste 1- Exemplo 1.   

O galo que logrou a raposa 

 

Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A 

raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixa estar, seu malandro, que já te curo!..." E, em voz 

alta:  

— Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e 

cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos 

como namorados. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor.  

— Muito bem! — exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra! Que beleza vai 

ficar o mundo, limpo de guerras, crueldade e traições! Vou já descer para abraçar a amiga raposa, 

mas... como lá vêm vindo três cachorros, acho bom esperá-los, para que também eles tomem parte na 

confraternização. Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias, e tratou de 

pôr-se ao fresco, dizendo: 

— Infelizmente, amigo Co-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica 

para a outra vez a festa, sim? Até logo. E raspou-se.  

Contra esperteza, esperteza e meia.  

 
Fonte: Monteiro Lobato. Fábulas, Ed. Brasiliense 

 

O galo empoleirou-se na árvore porque  

( x) estava com medo da raposa  

(   ) estava com medo da guerra  

(   ) queria ficar em um lugar alto  

(   ) queria encontrar outras aves  

 

 Na primeira questão do primeiro teste a média geral de acertos das turmas da Escola 1 

foi de 65,26%.  Já na segunda escola, 39,33% de acertos foi observado. Mais uma vez, o 

percentual de acertos das crianças foi maior que o que ocorreu na Prova Brasil, pois a 

inferência em fábulas, segundo a escala da Prova Brasil, só seria esperada no nível 8. Nesse 

nível, nenhuma criança de nenhuma das duas escolas foi classificada.  

A questão a seguir foi elaborada com base em uma tirinha. Segundo a Prova Brasil, a 

inferência em tirinhas seria possível desde o nível 2, com consolidação no nível 3, quando as 

tirinhas tratam de temas mais complexos. Desse modo, 51, 8% das crianças da Escola 1 

teriam habilidade para elaborar inferências em tirinhas e 26,8% no caso das tirinhas com 

temáticas mais complexas. Na Escola 2, 72,8%  estabeleceriam inferências em tirinhas e 

39,5% o fariam em tirinhas com temáticas mais complexas. 

Na questão a seguir, 35,89% dos alunos da escola 1 responderam a alternativa correta. Na 

Escola 2, 36,39% dos alunos responderam a alternativa considerada correta. Para fazer a 

comparação desses dados, seria necessário entender quais parâmetros foram usados na Prova 

Brasil para indicar o nível de complexidade da temática tratada na tirinha. A tirinha utilizada 

neste teste teria nível de complexidade equivalente ao que foi indicado no nível 3 da 
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Provinha? Caso positivo, houve uma equivalência entre os resultados da Escola 2. Quanto à 

Escola 1, os resultados neste teste foram um pouco melhores que na Prova Brasil. 

 

Teste 1- Exemplo 2.   

 

 

Sobre a tirinha acima é correto afirmar que  

(    ) Mônica estava aborrecida porque Cebolinha corria mais que ela. 

(    ) Mônica estava aborrecida porque Cebolinha ganhou o jogo de xadrez. 

( x ) Cebolinha queria jogar xadrez com a Mônica em lugar de apanhar dela. 

(    ) Cebolinha queria bater em Mônica para que a história fosse diferente  

 

Na questão inferencial do teste 2, o estudantes precisavam ler uma notícia curta e, com 

base no texto, articular as informações do parágrafo inicial (200 animais estavam sendo 

comercializados numa feira livre em Carpina; mais de 200 animais foram recuperados na 

operação) com a informação no parágrafo seguinte (foram encontrados mais de 50 canários da 

terra). 

Na escala da Prova Brasil, não há referência às questões inferenciais com textos 

narrativos curtos. É dito que em relação aos textos narrativos longo, isso aconteceria no nível 

7. Em relação a tal habilidade, nenhuma criança estaria classificada.  

Em relação à questão do teste utilizado, foi possível observar que 39,16% dos alunos 

da Escola 1 responderam a alternativa correta. Na Escola 2, 18,52% dos alunos responderam a 

alternativa considerada correta. Se compararmos aos resultados da questão de elaboração 

inferencial em fábulas (já apresentada), veremos que na Escola 1 o resultado dessa questão foi 

mais baixo (acertos na questão com fábula foi 65,26% e com notícia foi 39,16%) , assim 

como na Escola 2 (acertos na questão com fábula foi 39,33% e com notícia foi 18,52%). 
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Teste 2 - Exemplo 1.   

Comércio ilegal de aves é desmontado em Carpina 

 

A Polícia Ambiental realizou nesse domingo a maior apreensão ilegal de aves deste ano no 

Estado. Os pássaros estavam sendo comercializados numa feira livre no município de Carpina, Zona 

da Mata Norte. Foram recuperados mais de 200 animais na operação.  

Entre os pássaros estavam o curió, típico da Mata Atlântica e o cancão, típico do Sertão. 

Foram encontrados mais de 50 canários da terra, muitos deles ainda filhotes. Quando a polícia chegou 

ao local, os vendedores abandonaram a mercadoria e fugiram. Ninguém foi preso. 

As aves agora serão encaminhadas ao Ibama e ficarão em quarentena. Em seguida poderão ser 

encaminhados para alguma instituição com permissão de receber animais silvestres ou soltos em 

liberdade. 
Fonte: Do JC Online com informações da TV Jornal 

Publicado em 23.11.2009, às 08h47 

 

Onde foram encontrados 50 canários da terra? 

a) Na Mata Atlântica. 

b) Na TV Jornal.  

c) No município de Carpina. 

d) No Sertão  

 

O descritor D6 - “Identificar o tema de um texto” - aparece em quatro níveis de 

complexidade: 1, 2, 3 e 8. Nos níveis 1 e 2, o descritor geral é apresentado (identificar o tema 

de um texto), no nível 3, tal habilidade é apresentada com um complicador: identificam o 

tema a partir de características que tratam de sentimentos do personagem principal. No nível 8 

- identificam o assunto do texto em narrativas longas com vocabulário complexo -,  acentua-

se o nível de complexidade e o tamanho do texto. 

Para analisar esse descritor, foram feitas duas questões, uma em cada teste.  

 

Teste 1- Exemplo 1.   

Golfinho é encontrado morto 

 

Banhistas encontraram ontem de manhã, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande 

Recife, um golfinho morto na praia. A carcaça do animal, em adiantado estado de decomposição, 

estava nas imediações do Hotel Blue Tree Tower. O taxista Cícero Francisco dos Santos, que faz 

ponto no local, conta que avistou o mamífero marinho por volta das 8h. “Costumo vê-los vivos no 

mar. Foi triste me deparar com um nesse estado”, lamentou. Dois anos atrás, na mesma época do ano, 

houve uma onda de encalhes em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, quando pelo menos seis cetáceos 

apareceram mortos na areia.   

 

O texto trata 

(     )  do trabalho dos taxistas. 

(  x ) da morte de um golfinho. 

(     ) das praias do Nordeste. 

(     ) dos banhistas de Piedade. 
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Nesta primeira questão, a criança precisa ler uma notícia curta e reconhecer o tema do 

texto. No entanto, a leitura da manchete já fornece a pista para se responder a questão. Ainda 

assim, pode-se dizer que a questão avalia a habilidade de reconhecer o assunto do texto. Desse 

modo, a questão estaria compatível com a descrição da habilidade que aparece no nível 1. 

Consequentemente, 76,8% das crianças da Escola 1 e 94% da Escola 2, pela escala exposta,  

teriam tal habilidade consolidada. Os resultados nesta questão do teste indicaram que na 

Escola 1, 77,60% das crianças acertaram o item e na segunda escola, 73,16% o fizeram. 

Assim, há equivalência entre os resultados da Escola 1 na Prova Brasil e no teste realizado. 

Em relação à Escola 2, os resultados da Prova Brasil foram mais elevados. 

A questão do teste 2 também foi elaborada com base em uma notícia curta. No entanto, a 

manchete não favorece a identificação do tema. Nesta questão, os resultados foram diferentes 

do que sinaliza a escala da Prova Brasil. 

 

Teste 2 - Exemplo 1.  

Uma cortina colorida que não sai do lugar 

Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da compreensão dos pais 

 

 

 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com força, um pano 

embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar adesivos na janela do quarto é 

um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da molecada, dá dor de cabeça aos pais.  

 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. Igor 

Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos que descolam. A 

brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma espécie de cortina.  

 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 

 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. Clara 

Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava em lojas, pedia 

para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado quando a família se 

mudou.  

 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que estragam quando 

a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha mãe não me deixou começar a 

coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - conta Clara que, para respeitar a proibição da 

mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  
(Inês Amorim) 

Fonte: Caderno infanto-juvenil do jornal O Globo de 28 de março de 1999 

 

O texto, acima, trata, principalmente, de  

a) Pais que não entendem a mania dos filhos de colecionar adesivos no vidro da janela. 

b) A mania de colecionar adesivos na capa dos cadernos 

c) A mania de colecionar adesivos no vidro da janela 

d)  Filhos que dão dor de cabeça aos pais. 
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 Na questão referente ao segundo teste, a média geral de acertos das turmas da Escola 1 

foi de 39,16%, já a segunda escola ficou com a média geral de acertos de 42,09%.  Como já 

foi dito, na Prova Brasil 76,8% das crianças da Escola 1 e 94% da Escola 2  teriam tal 

habilidade consolidada. Assim, os resultados nesta questão do teste foram bem mais baixos 

que o que sinaliza a escala da Prova Brasil. 

Quanto ao descritor “D11- distinguir um fato da opinião relativa a esse fato”, são 

indicadas habilidades referentes ao mesmo na escala de proficiência nos níveis 5 e 6.  No 

nível 6, a habilidade mais geral é citada e no nível 5, há a indicação de uma caracterização do 

texto utilizado: "numa narrativa com narrador personagem". No teste 2 foi inserida uma 

questão relativa a tal descritor. 

 

Teste 2 - Exemplo 1.  

Uma cortina colorida que não sai do lugar 

Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da compreensão dos pais 

 

 

 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com força, um pano 

embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar adesivos na janela do quarto é 

um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da molecada, dá dor de cabeça aos pais.  

 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. Igor 

Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos que descolam. A 

brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma espécie de cortina.  

 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 

 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. Clara 

Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava em lojas, pedia 

para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado quando a família se 

mudou.  

 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que estragam quando 

a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha mãe não me deixou começar a 

coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - conta Clara que, para respeitar a proibição da 

mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  
(Inês Amorim) 

Fonte: Caderno infanto-juvenil do jornal O Globo de 28 de março de 1999 

 

A frase que expressa uma opinião é  
a) A brincadeira começou há dois anos  

b) O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame 

c) O vidro estava completamente abarrotado quando a família se mudou 

d) Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  

 

Em relação a tal questão, considerando a escala da Prova Brasil, poder-se-ia supor que 

1,8% de crianças na Escola 1 e 6,2% na Escola 2 seriam capazes de distinguir o fato da 

opinião relativa ao fato. 
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Nessa questão, na Escola 1, 34,58% das crianças acertaram a resposta correta.  Já na 

segunda escola 12,31% das crianças tiveram acerto no item. Os resultados das duas escolas 

foram mais altos no teste realizado por nós do que no exame da Prova Brasil.  

Os dados relativos ao tópico 1 da Matriz da Prova Brasil evidenciam que a escala 

apresenta descrições pouco precisas em relação a alguns descritores e que houve grandes 

diferenças entre o que ela sinaliza em relação às escolas investigadas e ao que as crianças 

conseguiram realizar nos testes elaboradas no âmbito desta pesquisa. 

As análises serão realizadas, a seguir, em relação ao tópico 2: implicações do suporte, 

do gênero e/ou enunciador na compreensão do texto, que refere-se à avaliação acerca de se os 

estudantes são capazes de: D5- Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, foto etc.); D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes 

gêneros.  
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Quadro 09: Tópico II – Implicações do suporte, do gênero e/ou enunciador na compreensão do texto. 

 
Percentual de acertos nas questões dos testes de leitura 

Descritor 

 

Escola  Tes

te 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 Total  

Qt 1 Qt 2 Qt 3 Qt 1 Qt 2 Qt 3 Qt 1 Qt 2 Qt3  Qt 1 Qt2 Qt3 

D5- Interpretar 

texto com auxílio 

de material gráfico 

diverso 

(propagandas, 

quadrinhos, foto 

etc.) 

1 1 70,58 --- --- 76,19 --- --- 73,33 --- --- 73,36 --- --- 

2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2 1 23,52 --- --- 75 --- ---    49,26 --- --- 

2 --- --- --- --- --- --    --- --- --- 

D9- Identificar a 

finalidade de 

textos de 

diferentes gêneros 

1 1 52,94 70,58 --- 38,9 90,47 --- 40 53,33 -- 61,59 71.46 --- 

2 62,5 37,5 37,7 53,33 20 20 53,33 33,33 46,66 56,38 30,27 34,78 

2 1 23,52 47,05 --- 37,5 87,5 ---    30,51 67,27 --- 

2 58,82 47,05 29,41 75 25 56,25    66,91 36,02 42,83 

Fonte: elaboração pessoal 
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A respeito do D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propaganda, 

quadrinhos, foto etc), na escala de desempenho da Prova Brasil essa habilidade é citada nos 

níveis 4 e 6. No nível 4 a habilidade aparece com a seguinte redação: “interpretam texto 

verbal, cujo significado é construído com apoio de imagens inferindo informações; no 6, 

“interpretam texto a partir de material gráfico diverso (gráfico, tabelas, etc). Ambas as 

habilidades são semelhantes. Se essa habilidade aparece desde o nível 4, de acordo com o 

exame  da Prova Brasil, podemos afirmar 16, 1% dos alunos da Escola 1 e 18,3% dos 

estudantes da Escola 2 demonstram dominar tal habilidade. Esse descritor foi contemplado em 

nossos testes, no primeiro, com uma questão. A seguir apresentamos a mesma.  

 

Teste 1- Exemplo 1.  

 

No último quadrinho, a expressão do Cebolinha era  

( x) de medo  

(   ) de raiva  

(   ) de tristeza  

(   ) de desprezo 

 

No teste que aplicamos, observamos que a Escola 1 atingiu a média  de 73,36% e na 

Escola 2 a média geral de acertos foi de 49,26%.  Em quatro das cinco turmas onde o teste foi 

aplicado mais de 70% dos alunos acertaram a questão. Em apenas uma turma o percentual de 

acertos foi de 23,52%. Pelos dados apresentados, observamos que o percentual de alunos que 

responderam ao nosso teste foi muito superior ao percentual de alunos que demonstraram 

desempenhar essa habilidade no exame da Prova Brasil. 

Acreditamos que para dar conta das habilidades referentes a esse descritor “D5- 

interpretar texto com auxilio de material gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, fotos, etc.), 

o leitor precisará fazer uso de duas estratégias distintas: selecionar informações do texto e 

elaborar inferências, conforme estratégias apresentadas por Brandão (2006) e Solé (1998). 

Acreditamos, ainda, que poderíamos mencionar as estratégias de ativar e aportar à leitura os 

conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão.  
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Acreditamos que o uso de uma ou outra estratégia, neste caso específico, vai depender do 

texto e das informações presentes no mesmo, e da natureza da informação. No caso das 

tirinhas ou histórias em quadrinhos, por exemplo, a familiaridade dos alunos com o gênero 

poderá contribuir muito para que os mesmos possam reconhecer expressões, onomatopeias ou 

outros elementos típicos do gênero. Nesse caso, podemos citar a estratégia mencionada por 

Serra e Oller (2003) de estratégia estrutural, pois segundo os mesmos, tendo conhecimento da 

estrutura do gênero e sabendo identificá-lo poder-se-á “codificar a informação textual dentro 

das categorias do esquema ativado, distribuindo os conteúdos nela. Posteriormente, poderá 

utilizar esse mesmo esquema como um plano de fundo para retomar a informação (p.40).   

Quanto ao D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, percebemos 

habilidades referentes a esse descritor nos níveis 2, 5 e 6. Nos níveis 2 e 5, as habilidades 

referentes a esse descritor apresentam-se com um diferencial. No nível 2 é dito que os 

estudantes devem identificar o conflito gerador e a finalidade do texto. Não há explicação 

acerca das relações entre essas duas habilidades que estão apresentadas como se fossem 

apenas uma. No nível 5 é explicitado que os alunos devem inferir a finalidade do texto e no 

nível 6 é dito que os estudantes devem identificar a finalidade do texto. Acreditamos que na 

escala os verbos inferir e identificar estão sendo utilizados como sinônimos. Há, pois, um 

problema conceitual, pois a identificação pode ser feita por meio de localização de 

informação explícita ou por meio de inferência. Analisando a escala podemos pensar que para 

os níveis 5 e 6 tal habilidade apresenta-se de forma menos complexa do que no 2, pois neste o 

aluno teria que desempenhar duas ações em uma: identificar o conflito gerador (1) e a 

finalidade do texto (2).  

Nos exames da Prova Brasil os alunos que demonstraram já ter desenvolvido habilidades 

referentes a esse descritor, considerando, neste momento, os três níveis apresentados, foram 

51,8% dos discentes da Escola 1 e 72,8% dos alunos da Escola 2. Além de demonstrar que 

dominam essa habilidade, demonstram ainda que dão conta de uma habilidade referente ao 

D7 – identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem uma narrativa, 

acreditando-se que são duas habilidades em uma e que para estar nesse nível precisem 

dominar todas as habilidades daquele nível.  

Para analisarmos esse descritor, elaboramos cinco questões, duas no teste 1 e três no teste 

2. Diferentemente do que está posto no nível 2 da Prova Brasil, nessas questões avaliamos 

apenas se os alunos conseguiam identificar a finalidade do texto. Essa habilidade é a que está 

descrita nos níveis 5 e 6.  Se levarmos em consideração os percentuais de acertos dessas 
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escolas nesses níveis, chegaremos à média de 5,8% para a escola 1 e 9,2% para a escola 2. 

Vejamos o desempenho dos alunos nos testes elaborados por nós.  

 

Teste 1 - Exemplo 1.  

 

A finalidade do texto é 

(     )  ensinar as pessoas a jogar xadrez. 

(  x )  divertir as pessoas. 

(     ) fazer propaganda de um jogo. 

      (     ) educar as crianças. 

 

Na primeira questão do teste 1 que aplicamos nas duas instituições de ensino 

obtivemos as seguintes médias: 43,94%, na Escola 1, e 30,51%, na Escola 2. Como 

mencionamos, anteriormente, nessa questão, assim como nas seguintes, tínhamos como 

objetivo avaliar apenas se os estudantes eram capazes de identificar a finalidade do texto, 

diferentemente da habilidade explicitada no nível 2.  Podemos observar que os percentuais 

dos alunos nos testes aplicados por nós são superiores aos da Prova Brasil, mesmo somando-

se as habilidade dos níveis 5 e 6 - inferir e identificar a finalidade do texto, respectivamente. 

Se considerarmos apenas a habilidade encontrada no nível 6, cuja redação é idêntica à do 

nosso objetivo, essa diferença fica ainda mais acentuada, pois apenas 1,8% dos estudantes que 

fizeram a Prova Brasil são classificados nesse nível na Escola 1 e apenas 6,2% da Escola 2. 

Vejamos os resultados das questões seguintes com outros gêneros.  

 

Teste 1- Exemplo 2.  

Golfinho é encontrado morto 

 

Banhistas encontraram ontem de manhã, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande 

Recife, um golfinho morto na praia. A carcaça do animal,  em adiantado estado de decomposição, 

estava nas imediações do Hotel Blue Tree Tower. O taxista Cícero Francisco dos Santos, que faz 

ponto no local, conta que avistou o mamífero marinho por volta das 8h. “Costumo vê-los vivos no 

mar. Foi triste me deparar com um nesse estado”, lamentou. Dois anos atrás, na mesma época do ano, 

houve uma onda de encalhes em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, quando pelo menos seis cetáceos 

apareceram mortos na areia.   
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 O texto é 

(     ) uma propaganda. 

(     ) uma biografia. 

(     ) uma entrevista. 

            (  x ) uma notícia. 

 

Na segunda questão do teste 1 que aplicamos nas duas escolas com o gênero notícia 

obtivemos as seguintes médias: na Escola 1, 71,46%, e na Escola 2, 67,27%. O índice de 

acertos com o gênero notícia foi ainda maior do que com o gênero tirinha, deixando ainda 

mais larga a diferença entre o resultado dos estudantes no exame nacional e nos testes 

aplicados às cinco turmas que fizeram parte desta pesquisa.   

 

Teste 2- Exemplo 1.   

 

 Comércio ilegal de aves é desmontado em Carpina 

 

A Polícia Ambiental realizou nesse domingo a maior apreensão ilegal de aves deste ano no 

Estado. Os pássaros estavam sendo comercializados numa feira livre no município de Carpina, Zona 

da Mata Norte. Foram recuperados mais de 200 animais na operação.  

Entre os pássaros estavam o curió, típico da Mata Atlântica e o cancão, típico do Sertão. 

Foram encontrados mais de 50 canários da terra, muitos deles ainda filhotes. Quando a polícia chegou 

ao local, os vendedores abandonaram a mercadoria e fugiram. Ninguém foi preso. 

As aves agora serão encaminhadas ao Ibama e ficarão em quarentena. Em seguida poderão ser 

encaminhados para alguma instituição com permissão de receber animais silvestres ou soltos em 

liberdade. 
Fonte: Do JC Online com informações da TV Jornal 

Publicado em 23.11.2009, às 08h47.  

 

Qual a finalidade desse texto?  

a) Apresentar algumas espécies de animais. 

b) Divulgar a feira livre de Carpina. 

c) Convencer as pessoas a comprar animais em Carpina. 

d)  Informar o leitor sobre o tráfico de animais silvestres. 

 

No segundo teste também elaboramos uma questão com o mesmo gênero do primeiro, 

notícia, e os estudantes apresentaram resultados próximos da questão do teste anterior. Os 

discentes da primeira escola tiveram um desempenho de 56,38% de acertos e os da segunda 

escola tiveram o índice de acertos superior ao da primeira escola: 66,91%. O resultado foi 

semelhante ao do teste anterior com o mesmo gênero.   
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Teste 2 - Exemplo 2.   

 

Uma cortina colorida que não sai do lugar 

Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da compreensão dos pais 

 

 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com força, um pano 

embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar adesivos na janela do quarto é 

um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da molecada, dá dor de cabeça aos pais.  

 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. Igor 

Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos que descolam. A 

brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma espécie de cortina.  

 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 

 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. Clara 

Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava em lojas, pedia 

para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado quando a família se 

mudou.  

 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que estragam quando 

a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha mãe não me deixou começar a 

coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - conta Clara que, para respeitar a proibição da 

mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  
(Inês Amorim) 

Fonte: Caderno infanto-juvenil do jornal O Globo de 28 de março de 1999 

 

Esse texto é: 

a) um poema 

b) uma receita 

c) um conto 

d) uma reportagem 

 

Quando elaboramos a questão com o gênero reportagem, onde os alunos deveriam 

identificar o gênero, as médias baixaram. No entanto, as turmas continuaram acima das 

médias da Prova Brasil. A Escola 1 apresentou a média  de 30,27% de acertos e a Escola 2, 

36,02%  de acertos.  

Segundo o documento que apresenta a matriz de habilidades da Prova Brasil, o D9- 

identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros pode avaliar habilidades referentes ao 

reconhecimento “do gênero ao qual se refere o texto-base, identificando, dessa forma qual o 

objetivo do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar comentar, divertir, solicitar, 

recomendar etc. (BRASIL, 2009, p.37).  

Com este descritor, elaboramos dois tipos de perguntas distintas. Não sabemos quais os 

tipos de perguntas que foram elaboradas na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, nem 

seu nível de complexidade, ficando difícil tercemos comentários além do que já expomos.       

 

 



 149 

Teste 2 - Exemplo 3.   

Um tomate foi atravessar a rua com outro tomate e gritou: 

-- Cuidado com o carro... 

(Sssssssblush!) 

-- Que carro?... 

(Sssssssblush!) 
Fonte: Tadeu, P. Proibido para maiores: as melhores piadas para crianças. São Paulo: Matrix, 2007.  

 

Esse texto é: 

a) uma tirinha. 

b) um conto. 

c) uma piada. 

d) um aviso. 

 

Com o reconhecimento do gênero piada, o resultado foi semelhante ao do gênero 

reportagem, porém maiores.  A Escola 1 ficou com a média 34,78% e a Escola 2 ficou a 

média geral de acertos de 42,83%.   

Se considerarmos a media geral das escolas em todas as questões referentes a esse 

descritor, chegaremos aos seguintes percentuais: 50,89% na Escola 1 e 48,70% na Escola 2, 

corroborando o que havíamos dito em cada uma das questões analisadas referentes a esse 

item.   A seguir faremos as análises referentes ao tópico III - Relação entre textos. 

 

Quadro 10: Tópico III – Relação entre textos. 

  

Percentual de acertos nas questões dos testes de leitura 

Descritor 

 

Escola  Teste  Turma 1 Turma 2 Turma 3 Total  

Qt 1 Qt 1 Qt 1 Qt 1 

D15- Reconhecer diferentes formas 

de tratar uma informação na 

comparação de textos que tratam do 

mesmo tema, em função das 

condições em que ele foi produzido 

e daquelas em que será recebido.    

A 1 --- --- --- --- 

 2 62,5 53,33 53,33 56,38 

B 1 --- ---  

 

--- 

 2 52,94 62,5  57,72 

Qt: questão  

Fonte: elaboração pessoal 

 

Neste tópico, para o quinto ano do Ensino Fundamental é apresentado apenas um 

descritor, o D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e 
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daquelas em que será recebido.  Tal descritor é percebido na escala de proficiência da Prova 

Brasil na habilidade encontrada no nível 6, onde é dito que os alunos devem conseguir 

comparar textos que tratam do mesmo tema, reconhecendo diferentes formas de tratar a 

informação. Os estudantes que realizaram o exame da Prova Brasil, atingiram as médias de 

1,8% na Escola 1 e 6,2% na Escola 2. Realizamos uma questão no teste 2 para avaliar esse 

descritor.   

 

Teste 2 - Exemplo 1.  

Ibama apreende duas jibóias e uma cascavel na Feira da Sulanca 

Fiscalização realizada nesta manhã encontrou ainda pássaros silvestres, mas em número 

pequeno; o dono das cobras foi preso e será processado por crime ambiental.  

Na manhã desta terça-feira (24), fiscais do Ibama apreenderam duas jibóias e uma cascavel de 

grande porte na Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O homem que tentava 

vender os animais foi detido. Também foram encontradas aves silvestres durante a fiscalização.  

O suspeito, cuja identidade não foi informada, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal 

no município. Ele vai responder a processo por crime ambiental e pode pegar até um ano de cadeia, 

além de pagar multa de R$ 500 por animal. Segundo o Ibama, ele também deve perder o carro, uma 

Kombi usada para transportar os animais.  

Esta é a sétima operação do Ibama neste ano em Caruaru. Até agora foram apreendidos cerca 

de 1.400 animais silvestres no município. Segundo o órgão, a intensa atividade de comércio de 

animais silvestres ilegais promovida em Caruaru está colocando Pernambuco entre os estados onde 

mais ocorre a prática, junto da Bahia e do Rio Janeiro. 

Fonte: Da Redação do pe360graus.com. Publicado em 24.11.2009, às 11h12 

        

Os textos 1 e 2 referem-se, principalmente,  

a) à venda de duas Jibóias  

b) à prisão de traficantes. 

c) à apreensão de animais comercializados ilegalmente. 

à atividade de transporte de animais. 

 

Nessa questão a média geral de acertos das turmas da Escola 1 foi de  56,38%, enquanto 

que na Escola 2 foi de 57,72%. Médias muito semelhantes entre as duas escolas no 

instrumento elaborado por nós e muito discrepante do resultado da Prova Brasil.  

O tópico seguinte, o IV, trata da coerência e coesão no processamento do texto. Nesse 

tópico são apresentamos quatro descritores: D2- Estabelecer relações entre partes de um texto, 

identificando repetições ou substituições que contribuam para a continuidade de um texto; 

D7- Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa; D8- 

Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto; D12- Estabelecer 

relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 
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Quadro 11: Tópico IV – Coerência e coesão no processamento do texto. 

 

Percentual de acertos nas questões dos testes de leitura 

Descritor 

 

Escola  Tes

te  

Turma 1 Turma 2 Turma 3 TOTAL 

Qt1 Qt2 Qt1 Qt2 Qt1 Qt2 Q1 Q2 

D2- Estabelecer relações 

entre partes de um texto, 

identificando repetições ou 

substituições que contribuam 

para a continuidade de um 

texto 

A 1 70,58 --- 66,66 ---- 66,66 --- 67,96 --- 

2 50 56,25 86,66 46,66 66,66 40 67,77 47,63 

B 1 52,94 --- 75 ---   63,97 --- 

2 76,47 35,29 81,25 43,75   78,86 39,52 

D7- Identificar o conflito 

gerador do enredo e os 

elementos que constroem a 

narrativa  

A 1 76,47 --- 95,23 --- 93,33 --- 88,34 --- 

2 --- ---- --- --- --- --- --- --- 

B 1 41,17 --- 81,25 ---   61,21 --- 

2 --- --- --- ---   --- --- 

D8- Estabelecer relação 

causa/conseqüência entre 

partes e elementos do texto 

A 1 --- --- --- -- --- --- --- --- 

2 37,5 --- 60 --- 53,33 --- 50,27 --- 

B 1 --- --- --- ---   --- ----- 
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2 64,7 --- 56,25 ---   60.47 --- 

D12- Estabelecer relações 

lógico-discursivas presentes 

no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc. 

A 1 --- ---- ----- ----- ----- ----- ----  

2 43,75 25 46,66 20 40 26,66 43,47 23,88 

B 1 --- --- --- ---   ----- ---- 

2 58,82 23.52 56,25 25   57,53 24,26 

Fonte: elaboração pessoal 
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O "D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuam para a continuidade de um texto" foi avaliado a partir de três 

questões, uma no primeiro teste e duas no segundo teste. Essa habilidade na escala de 

proficiência da Prova Brasil aparece desde o nível 1, sendo apresentada novamente nos níveis 

4 e 6, entendendo-se que aumentando os níveis aumentam a complexidade dos textos, 

segundo texto do próprio documento, e que a habilidade apresentada no nível inicial perpassa 

por todos os demais.  

 Se essa habilidade é identificada desde o nível 1, pode-se dizer que no teste nacional 

76,8% dos alunos da Escola 1 e 94% dos alunos da escola 2 demonstraram que possuem essa 

habilidade de forma consolidada.  No entanto, no nível 1, essa habilidade aparece com a 

seguinte redação: "estabelecem relação entre partes do texto: personagem e ação; ação e 

tempo; ação e lugar". Assim, essa seria a habilidade mais fácil, neste conjunto. 

 No nível 4, a habilidade encontrada é: "estabelecem relações entre partes de um texto, 

identificando substituições pronominais que contribuam para a coesão do texto". No nível 6, a 

redação é idêntica ao do nível 4, mesmo sendo dito que as habilidades eram cumulativas.  Na 

escola 1, 16,1% das crianças seriam capazes de responder a tal tipo de questão e na escola 2, 

18,3% teriam tal habilidade. 

 No teste 1, a questão é de estabelecimento de relações entre partes do texto, com foco 

na identificação de substituição lexical. No entanto, não é uma substituição pronominal, como 

está indicado nos níveis 4 e 6, mas diz respeito à identificação de um recurso de 

estabelecimento de coesão textual, similar ao que é estabelecido na escala referente aos níveis 

4 e 6.  

Teste 1 - Exemplo 1.   

O galo que logrou a raposa 

 

Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A 

raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixa estar, seu malandro, que já te curo!..." E, em voz 

alta:  

— Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e 

cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos 

como namorados. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor.  

— Muito bem! — exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra! Que beleza vai 

ficar o mundo, limpo de guerras, crueldade e traições! Vou já descer para abraçar a amiga raposa, 

mas... como lá vêm vindo três cachorros, acho bom esperá-los, para que também eles tomem parte na 

confraternização. Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias, e tratou de 

pôr-se ao fresco, dizendo: 

— Infelizmente, amigo Co-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica 

para a outra vez a festa, sim? Até logo. E raspou-se.  

Contra esperteza, esperteza e meia.  
Fonte: Monteiro Lobato. Fábulas, Ed. Brasiliense 
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No trecho “Deixa estar, seu malandro, que já te curo!”, a palavra grifada se refere 

 

(     ) gavião. 

(  x ) ao galo. 

(     ) ao cachorro. 

(     ) ao cordeiro. 

 

Na questão referente ao primeiro teste, a média geral de acertos das turmas da Escola 1 

foi de 67,96%, com as médias por turma variando entre 66,66% e 70,58%.  Já a segunda 

escola ficou com a média geral de acertos de 63,97% com médias nas duas turmas de 52,94% 

e 75%. Desse modo, foram muito superiores ao que se pode prever com base nas informações 

da escala de proficiência. 

As questões seguintes tinham foco mais específico na habilidade descrita nos níveis 4 

e 6.  Mais uma vez, veremos que os alunos que responderam o instrumento aplicado por nós 

obtiveram melhores resultados.    

 

Teste 2 - Exemplo 1. 

Comércio ilegal de aves é desmontado em Carpina 

 

A Polícia Ambiental realizou nesse domingo a maior apreensão ilegal de aves deste ano no 

Estado. Os pássaros estavam sendo comercializados numa feira livre no município de Carpina, Zona 

da Mata Norte. Foram recuperados mais de 200 animais na operação.  

Entre os pássaros estavam o curió, típico da Mata Atlântica e o cancão, típico do Sertão. 

Foram encontrados mais de 50 canários da terra, muitos deles ainda filhotes. Quando a polícia chegou 

ao local, os vendedores abandonaram a mercadoria e fugiram. Ninguém foi preso. 

As aves agora serão encaminhadas ao Ibama e ficarão em quarentena. Em seguida poderão ser 

encaminhados para alguma instituição com permissão de receber animais silvestres ou soltos em 

liberdade. 

 
Fonte: Do JC Online com informações da TV Jornal. Publicado em 23.11.2009, às 08h47 

 

No segundo parágrafo, no trecho “muitos deles ainda filhotes”, a palavra deles se 

refere: 

a) aos curiós. 

b) aos cancãos. 

c) aos canários da terra. 

d) aos pombos. 

 

Nessa questão os alunos deveriam perceber a relação entre “50 canários da terra” e o 

pronome referente aos mesmos, deles. Nessa atividade, 67,77% dos alunos da Escola 1 foram 

capazes de estabelecer relação entre essas duas partes do texto; e 78,86% dos estudantes da 

Escola 2 apresentaram a mesma habilidade. Nos resultados da Prova Brasil, nem 19% dos 

respondentes dessas escolas demonstraram apresentar tal habilidade.   
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No exemplo seguinte, apresentado no mesmo teste, os resultados foram mais baixos, mas, 

ainda assim, mais altos do que os da Prova Brasil. Na escola 1,  47,63% dos estudantes 

acertaram a questão e na Escola 2,  39,52%. . Nessa questão os alunos liam o trecho “O 

suspeito, cuja identidade não foi informada, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal 

no município. Ele vai responder a processo por crime ambiental”, estabelecer a relação entre o 

substantivo – o suspeito - e o pronome – ele. Observa-se que o período entre uma palavra e 

outra nesse texto é mais longo do que no anterior “Foram encontrados mais de 50 canários da 

terra, muitos deles ainda filhotes”. Talvez isso justifique o percentual mais alto na primeira questão do 

que na segunda.    

 

Teste 2 - Exemplo 2.   

Ibama apreende duas jibóias e uma cascavel na Feira da Sulanca 

Fiscalização realizada nesta manhã encontrou ainda pássaros silvestres, mas em número 

pequeno; o dono das cobras foi preso e será processado por crime ambiental.  

Na manhã desta terça-feira (24), fiscais do Ibama apreenderam duas jibóias e uma cascavel de 

grande porte na Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O homem que tentava 

vender os animais foi detido. Também foram encontradas aves silvestres durante a fiscalização.  

O suspeito, cuja identidade não foi informada, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal 

no município. Ele vai responder a processo por crime ambiental e pode pegar até um ano de cadeia, 

além de pagar multa de R$ 500 por animal. Segundo o Ibama, ele também deve perder o carro, uma 

Kombi usada para transportar os animais.  

Esta é a sétima operação do Ibama neste ano em Caruaru. Até agora foram apreendidos cerca 

de 1.400 animais silvestres no município. Segundo o órgão, a intensa atividade de comércio de 

animais silvestres ilegais promovida em Caruaru está colocando Pernambuco entre os estados onde 

mais ocorre a prática, junto da Bahia e do Rio Janeiro. 

Fonte: Da Redação do pe360graus.com 

Publicado em 24.11.2009, às 11h12 

 

No texto 2, na frase “ Ele vai responder a processo por crime ambiental”, a palavra 

Ele refere-se.  

a) Ao fiscal do Ibama. 

b) Ao dono das cobras.  

c) Ao jornalista. 

d) Ao policial. 

  

Quanto ao D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa, encontramos habilidades desse descritor nos níveis 1, 2, 3 e 4; e como dito no item 

anterior, se essa habilidade aparece desde o primeiro descritor, podemos dizer que os 

percentuais de acertos dos alunos das duas escolas na Prova Brasil foi de 76,8% na Escola 1 e 

de 94% na Escola 2.  
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No nível 1 é solicitado aos alunos que localizem elementos como o personagem principal. 

No nível 2, identifiquem o conflito gerador e finalidade do texto, habilidade que acreditamos 

também estar relacionada ao D9; no nível 3, reconheçam elementos que compõem uma 

narrativa com temática e vocabulário complexos; no nível 4, identifiquem, dentre os 

elementos que contém discurso direto, o narrador observador.  

Quanto a este descritor - o D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos 

que constroem a narrativa -, pode-se supor que diferentes estratégias, dependendo da situação, 

são necessárias, tais como ativar os conhecimentos prévios relativos ao gênero e ao uso de 

nomenclaturas, tais como: personagens, enredo, narrador, dentre outros.   

Vejamos o exemplo a seguir aplicado por nós na questão referente a tal descritor.  

 

Teste 1- exemplo 1.  

 

O galo que logrou a raposa 

 

Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore. A 

raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixa estar, seu malandro, que já te curo!..." E, em voz 

alta:  

— Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e 

cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos 

como namorados. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor.  

— Muito bem! — exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra! Que beleza vai 

ficar o mundo, limpo de guerras, crueldade e traições! Vou já descer para abraçar a amiga raposa, 

mas... como lá vêm vindo três cachorros, acho bom esperá-los, para que também eles tomem parte na 

confraternização. Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias, e tratou de 

pôr-se ao fresco, dizendo: 

— Infelizmente, amigo Co-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica 

para a outra vez a festa, sim? Até logo. E raspou-se.  

Contra esperteza, esperteza e meia.  

 
Fonte: Monteiro Lobato. Fábulas, Ed. Brasiliense 

 

Os personagens principais da história são 

 

(     ) os cachorros e a raposa. 

      (     ) os cachorros e o galo. 

(  x ) o galo e a raposa. 

(     ) o malandro e o galo. 

 

Neste exemplo, os respondentes devem identificar os personagens principais da fábula. 

Essa habilidade aparece na escala de proficiência no nível 1, nesse nível, como apresentamos 

acima, na Prova Brasil, os alunos da escola 1 atingiram a média 76,8% e os da Escola 2 

atingiram a média de 94%.  No teste aplicado por nós, os estudantes da escola 1 ficaram com 
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a  média de 88,34%, maior do que a da Prova Brasil e os da Escola 2, atingiram a média de 

61,21%, média inferior a que apresentaram na Prova Brasil.   

 No que se refere ao D8 - Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e 

elementos do texto, localizamos habilidades correspondentes a esse descritor no nível 7. 

Nenhuma das duas escolas teve alunos classificados nesse nível. No teste 2 aplicamos uma 

questão referente a esse descritor. No teste que aplicamos nas cinco turmas obtivemos as 

seguintes médias: na Escola 1, 50,27%, na Escola 2, 60,47%.  Vejamos, abaixo, a questão.   

 

Teste 2 - Exemplo 1.  

Um elefante passava todos os dias por cima de um formigueiro e sempre destruía a entrada. 

Um dia, as formigas fizeram uma reunião e decidiram que na próxima vez em que o elefante passasse 

por ali elas o matariam! 

No dia seguinte, elas ficaram à espera. Quando o elefante passou, elas subiram nele. O elefante 

se sacudiu e todas as formigas caíram, menos uma, que se agarrou ao pescoço dele. 

Então, todas as que haviam caído começaram a gritar:  

-Esgana ele, esgana ele! 

 

Fonte: Tadeu, P. Proibido para maiores: as melhores piadas para crianças. São Paulo: Matrix, 2007. 

Por que as formigas decidiram matar o elefante? 

a) Porque ele era muito grande 

b) Porque todos os dias ele passava pelo formigueiro 

c) Porque ele sempre destruía a entrada do formigueiro 

d) Por que ele se sacudiu e todas as formigas caíram.  

 

Quanto ao descritor seguinte deste tópico, o D12 - Estabelecer relações lógico-

discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. - pudemos encontrá-

lo no nível 5 com a habilidade assim descrita “identificam a relação lógico-discursiva 

marcada por locução adverbial ou conjunção comparativa”. Os alunos da Escola 1 atingiram o 

percentual de 5,4% e os da Escola 2 o percentual de 9,2% de acertos. Esse descritor foi 

avaliado por nós a partir de duas questões no teste 2. Vejamos a seguir.  

 

Teste 2 - Exemplo 1.   

Ibama apreende duas jibóias e uma cascavel na Feira da Sulanca 

Fiscalização realizada nesta manhã encontrou ainda pássaros silvestres, mas em número 

pequeno; o dono das cobras foi preso e será processado por crime ambiental.  

Na manhã desta terça-feira (24), fiscais do Ibama apreenderam duas jibóias e uma cascavel de 

grande porte na Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O homem que tentava 

vender os animais foi detido. Também foram encontradas aves silvestres durante a fiscalização.  

O suspeito, cuja identidade não foi informada, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal 

no município. Ele vai responder a processo por crime ambiental e pode pegar até um ano de cadeia, 
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além de pagar multa de R$ 500 por animal. Segundo o Ibama, ele também deve perder o carro, uma 

Kombi usada para transportar os animais.  

Esta é a sétima operação do Ibama neste ano em Caruaru. Até agora foram apreendidos cerca 

de 1.400 animais silvestres no município. Segundo o órgão, a intensa atividade de comércio de 

animais silvestres ilegais promovida em Caruaru está colocando Pernambuco entre os estados onde 

mais ocorre a prática, junto da Bahia e do Rio Janeiro. 

 

Fonte: Da Redação do pe360graus.com. Publicado em 24.11.2009, às 11h12 

O suspeito foi preso porque 

a) estava vendendo aves silvestres. 

b) estava vendendo cobras. 

c) não pagou uma multa de R$ 500,00. 

d) não pagou o carro que estava usando. 

 

 

Na primeira questão do teste 2 que aplicamos nas duas escolas obtivemos as seguintes 

médias: na Escola 1, a média foi de 43,47%; na Escola 2  a média geral de acertos foi de 

57,53%. Na segunda questão do teste 2 obtivemos as seguintes médias: na Escola 1, a média 

foi de 23,88%; na Escola 2, a média geral de acertos foi de 24,26%. 

 

Teste 2 - Exemplo 2.  

 

Uma cortina colorida que não sai do lugar 

Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da compreensão dos pais 

 

 

 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com força, um pano 

embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar adesivos na janela do quarto é 

um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da molecada, dá dor de cabeça aos pais.  

 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. Igor 

Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos que descolam. A 

brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma espécie de cortina.  

 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 

 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. Clara 

Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava em lojas, pedia 

para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado quando a família se 

mudou.  

 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que estragam quando 

a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha mãe não me deixou começar a 

coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - conta Clara que, para respeitar a proibição da 

mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  
(Inês Amorim) 

Fonte: Caderno infanto-juvenil do jornal O Globo de 28 de março de 1999. 

No trecho a seguir “Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os 

adesivos”, a expressão destacada dá a idéia de: 

 

a) Causa.  

b) Lugar.  

c) Tempo. 

d) Explicação. 
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Vimos que em ambas as escolas pesquisadas os percentuais de acerto no exame da 

Prova Brasil foram inferiores a 10%; enquanto que nos testes que aplicamos, os alunos 

atingiram as seguintes médias gerais: Escola 1 – 33,67%; Escola 2 – 40,89%.  

Vemos, assim, que os resultados nos testes aplicados foram melhores que os utilizados 

na Prova Brasil. A seguir trataremos o tópico V - Relações entre recursos expressivos e 

efeitos de sentido. Nesse tópico são apresentamos dois descritores: D13- Identificar efeitos de 

ironia ou humor em textos variados; D14- Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 

pontuação e de outras notações.  

 

Quadro 12: Tópico V – Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. 

    

Percentual de acertos nas questões dos testes de leitura 

Descritor 

 

Escola   Teste  Turma 1 Turma 2 Turma 3 Total  

Qt 1 Qt 1 Qt 1 Qt 1 

D13- 

Identificar 

efeitos de 

ironia ou 

humor em 

textos 

variados 

A 1 --- --- --- --- 

2 18,75 40 40 32,91 

B 1 --- ---  --- 

2 47,05 50  48,52 

D14- 

Identificar o 

efeito de 

sentido 

decorrente do 

uso da 

pontuação e 

de outras 

notações 

A 1 --- --- --- --- 

2 31,25 40 46,66 39,30 

B 1 --- ---  --- 

2 47,05 56,25  51,65 

Qt: questão.  

Fonte: elaboração pessoal 

 
 

 

Quanto ao descritor D13 “Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados”, 

reconhecemos os mesmos nos níveis 4 e 5.  A mudança de um para outro são os verbos inferir 

no nível 4 e reconhecer no nível 5. No nível 4 é apresentada a habilidade “inferem a 
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informação que provoca efeito de humor no texto"; no nível 5 é apresentada a habilidade 

“reconhecem efeitos de ironia e humor em textos variados". Se o aluno acertar a questão, 

como saber se ele inferiu ou reconheceu? Se considerarmos o percentual de acertos na Prova 

Brasil desde o nível 4 podemos dizer que na Escola 1, 16,1% dos alunos demonstraram ter 

desenvolvido esta habilidade e na Escola 2, 18, 3% dos estudantes. Foi aplicada, por nós, uma 

questão aos alunos das turmas avaliadas.  Essa questão está presente no segundo teste 

aplicado.  

 

Teste 2 - Exemplo 1.   

Um elefante passava todos os dias por cima de um formigueiro e sempre destruía a entrada. 

Um dia, as formigas fizeram uma reunião e decidiram que na próxima vez em que o elefante passasse 

por ali elas o matariam! 

No dia seguinte, elas ficaram à espera. Quando o elefante passou, elas subiram nele. O elefante 

se sacudiu e todas as formigas caíram, menos uma, que se agarrou ao pescoço dele. 

Então, todas as que haviam caído começaram a gritar:  

-Esgana ele, esgana ele! 

 
Fonte: Tadeu, P. Proibido para maiores: as melhores piadas para crianças. São Paulo: Matrix, 2007 

 

O texto é engraçado pelo fato de  

a) a formiga ser muito pequena e o elefante muito grande. 

b) todas as formigas terem caído. 

c) o elefante ser esganado.  

d) as formigas acreditarem que uma delas poderia esganar o elefante. 

 

 Na questão aplicada, a média geral de acertos das turmas da primeira escola foi de 

32,91%.  Já a segunda escola ficou com a média geral de acertos de 48,52%.  Podemos 

observar, também nesse caso, médias superiores alcançadas pelos alunos nos nossos testes.  

No que se refere ao D14 “Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e 

de outras notações”, o mesmo foi observado no nível 5 na escala de proficiência com a 

seguinte redação: "identificam o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação 

(reticências)". Ao analisarmos os resultados dos estudantes na Prova Brasil, percebemos que 

5,4% dos alunos da Escola 1 estão nesse nível, enquanto que 9,2% dos alunos da Escola 2 se 

encontram no mesmo. Nós aplicamos a esses alunos uma questão no segundo teste elaborado 

por nós. Vejamos o exemplo da questão, a seguir. 

 

Teste 2 - Exemplo 1.   

Um tomate foi atravessar a rua com outro tomate e gritou: 

-- Cuidado com o carro... 
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(Sssssssblush!) 

-- Que carro?... 

(Sssssssblush!) 
Fonte: Tadeu, P. Proibido para maiores: as melhores piadas para crianças. São Paulo: Matrix, 2007.  

Nos trechos “Cuidado com o carro...” e “Que carro?...” o uso das reticências indica 

que 

 

a) os tomates não conseguiram concluir a frase. 

b) os tomates fizeram uma pausa para explicar o que falaram.  

c) os tomates estavam indecisos sobre o que iam falar.  

d)  os tomates pararam de falar para respirar. 

 

Na questão aplicada, a média geral de acertos das turmas da Escola 1 foi de 39,30%; já a 

segunda escola ficou com a média geral de acertos de 51,65%. Nesse caso, retomamos o que 

foi mencionado antes: no nosso teste as médias das duas escolas foram superiores, e mais uma 

vez recuperamos o que dissemos nos comentários referentes a outros descritores.   

 Por fim, trataremos o tópico VI – Variação linguística. Nesse tópico é apresentado 

apenas um descritor: D10- Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto.  

 

Quadro 13: Tópico VI – Variação lingüística. 

 

Percentual de acertos nas questões dos testes de leitura 

Descritor 

 

Escola   Teste  Turma 1 Turma 2 Turma 3 Total  

Q1 Q1 Q1 Q1 

D10- 

Identificar as 

marcas 

lingüísticas 

que 

evidenciam o 

locutor e o 

interlocutor 

de um texto.  

A 1 --- --- --- --- 

2 50 93,33 53,33 65,55 

B 1 --- ---  --- 

2 64,7 56,25  60,47 

Qt: questão.  

Fonte: elaboração pessoal. 
 

 

Quanto ao D10 - Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto, não conseguimos identificar tal descritor na escala de proficiência 

em nenhum nível, não podendo assim comparar com os nossos resultados. Na questão 
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aplicada, a média geral de acertos das turmas da Escola 1 foi de 65,55% ; já a segunda escola 

ficou com a média geral de acertos de 60,47%.  A seguir, apresentamos a questão.  

 

Teste 2 – Exemplo 1.  

 

Uma cortina colorida que não sai do lugar 

Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da compreensão dos pais 

 

 

 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com força, um pano 

embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar adesivos na janela do quarto é 

um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da molecada, dá dor de cabeça aos pais.  

 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. Igor 

Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos que descolam. A 

brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma espécie de cortina.  

 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 

 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. Clara 

Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava em lojas, pedia 

para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado quando a família se 

mudou.  

 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que estragam quando 

a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha mãe não me deixou começar a 

coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - conta Clara que, para respeitar a proibição da 

mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  
(Inês Amorim) 

Fonte: Caderno infanto-juvenil do jornal O Globo de 28 de março de 1999. 

 

Pela linguagem utilizada na escrita do texto “Uma cortina colorida que não sai do 

lugar”, podemos dizer que esse texto foi escrito para  

 

a) crianças   

b) adolescentes  

c) adultos  

d) idosos 

 

Como pudemos observar nas análises acima expostas, a Prova Brasil é elaborada com 

base numa Matriz de habilidades apresentada aos interessados em entender a avaliação. No 

entanto, a escala utilizada para interpretar os dados é confusa, com inconsistências entre os 

níveis e com falta de articulação com alguns princípios acerca do processo de leitura expostos 

na apresentação da concepção de leitura explicitada. 

Como foi anunciado no início deste capítulo, tínhamos o intuito de investigar algumas 

possíveis razões para o baixo resultado das crianças no exame da Prova Brasil, verificando se 

os desempenhos dos estudantes nessa avaliação aplicada em 2009 em escolas da Rede 

Municipal do Recife equivaleram ao que eles demonstraram possuir em outros testes de 

leitura, aplicados no mesmo período letivo, com a finalidade de problematizar acerca das 

condições de realização das provas.  
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Por não termos acesso ao instrumento utilizado na Prova Brasil aplicada aos alunos e 

também por não termos acesso aos resultados individuais dos alunos ou ao percentual de 

acertos por descritor ou habilidades, utilizamos dois instrumentos semelhantes ao da Prova 

Brasil para realizarmos os testes com os alunos que fariam o exame e compararmos os 

resultados. Tivemos dificuldade quanto a esta comparação, , pois o não acesso às questões 

impossibilita análises mais precisas, mas ainda assim, algumas conclusões puderam ser 

expostas, ao compararmos as informações disponibilizadas pelo INEP com o que os 

estudantes fizeram nos testes aplicados.  

Os resultados mostraram que dos 15 descritores apresentados na Matriz da Prova 

Brasil, em 12 descritores os percentuais de acertos dos alunos foram maiores nos testes 

aplicados por nós.  Contudo, houve equivalência ou percentual mais alto na Prova Brasil do 

que nos testes aplicados por nós em três descritores: D1- Localizar informações explícitas em 

um texto; D6 - Identificar o tema de um texto, e D7 - Identificar o conflito gerador do enredo 

e os elementos que constroem a narrativa.  

Esses resultados nos induzem a muitos questionamentos. Alguns deles seriam 

referentes aos critérios de classificação das habilidades em um ou outro nível. Outros 

questionamentos são relativos aos níveis de complexidade dos textos, quanto aos 

conhecimentos prévios exigidos para a resolução das questões, ou ainda, à própria elaboração 

das questões que tinham que ser respondidas. Com isso, alertamos, mais uma vez, que para de 

fato interpretarmos os resultados de um teste de leitura é necessário analisar detidamente os 

textos utilizados e as questões propostas, o que não é possibilitado no caso da Prova Brasil.  

Reafirmamos, ainda, que a apresentação da Prova Brasil por meio de uma escala feita 

apenas com base nos dados estatísticos do índice de acertos das questões não auxilia os 

gestores e professores a saberem, realmente, quais habilidades estão sendo dominadas pelos 

estudantes ou não e o que precisaria ser mais enfatizado na prática docente. 

Em suma, alertamos que além da escala ser apresentada aos professores de modo muito 

confuso, sem explicações para os termos e formas de agrupamento, não é possível 

problematizar as diferenças de resultados porque as questões utilizadas não são disponíveis. 

Podemos apenas afirmar que, utilizando questões com o mesmo descritor, encontramos 

resultados melhores que os identificados na Prova Brasil na maioria das questões. 
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8 ANÁLISE DE ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO ESCRITA DE TEXTOS.  

  

Buscamos, neste estudo, como foi exposto anteriormente, refletir sobre os resultados 

de cinco turmas de escolas públicas na Prova Brasil, investigando algumas possíveis razões 

para o sucesso ou não dos estudantes na referida prova.  

Uma primeira questão levantada foi sobre o próprio objeto de ensino no eixo da 

leitura. A questão central foi: A Prova Brasil avalia habilidades reconhecidas como relevantes 

no Ensino Fundamental?  

Em relação a tal indagação, foram apresentadas, anteriormente, análises da Proposta 

pedagógica da Rede Municipal do Recife, evidenciando-se que há muitas aproximações entre 

o que a proposta pedagógica elege como relevante para o ensino da leitura e o que a Matriz da 

Prova Brasil indica como descritores para os seus instrumentos de avaliação. Desse modo, 

percebe-se que há uma validação da relevância das habilidades avaliadas em comparação com 

as prescrições oficiais. 

Uma segunda questão diz respeito a se o instrumento utilizado na Prova Brasil avalia o 

que é indicado na Matriz do Documento. Em relação a tal questão, foi discutida a dificuldade 

de tal análise em decorrência do caráter sigiloso dos itens utilizados. Considerando a 

impossibilidade de analisar o instrumento que foi aplicado na avaliação, optou-se por analisar 

os resultados obtidos pelas crianças das duas escolas avaliadas, por meio da exploração dos 

dados expostos no portal do INEP, da escala apresentada aos professores e dos resultados 

obtidos pelos estudantes em dois testes com estrutura similar à da Prova Brasil.  

Foi possível observar que houve muitas diferenças entre o que foi sinalizado pela 

Prova Brasil em termos dos dados divulgados e o que foi obtido pelas turmas nos testes 

aplicados. Foi também evidenciada grande dificuldade na interpretação dos dados com base 

na escala produzida pelo INEP. Falta na escala possibilidades de interpretação com base em 

critérios pedagógicos mais claros. Desse modo, a Prova Brasil falha na tarefa de fornecer 

informações sobre quais habilidades, de fato, as crianças dominam e em que condições. 

Apenas com a disponibilização dos itens seria possível entender, realmente, os avanços e 

entraves da aprendizagem das crianças. 

Muitas hipóteses para as diferenças nos resultados entre a Prova Brasil e os testes 

aplicados foram levantadas, na busca de evidenciar que variados fatores podem facilitar ou 

dificultar a tarefa da criança ao tentar responder as perguntas. A complexidade e o tamanho 

do texto, o vocabulário, o local do texto onde a informação pode ser encontrada, o tipo de 

conhecimento prévio necessário à resolução da questão, as alternativas dadas para a escolha 
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pelas crianças, dentre outros, podem tornar a questão mais fácil ou mais difícil, de modo que 

uma criança pode demonstrar domínio de uma habilidade ao responder uma dada questão e 

não demonstrar tal domínio ao responder outra questão. O modo como tal flutuação aparece 

na escala não é claro. 

Assim, pôde-se concluir que não se sabe ao certo as habilidades que o instrumento da 

Prova Brasil avalia, muito menos o nível de complexidade esperado para uma criança do 5º 

ano do Ensino Fundamental. Ainda assim, optamos por abordar uma última questão, que 

também pode servir de hipótese para o baixo ou alto desempenho das crianças no exame da 

Prova Brasil: os estudantes têm familiaridade com os tipos de itens, de modo a entender 

realmente o que precisa fazer para responder às perguntas? As habilidades avaliadas são 

contempladas nas atividades de leitura na escola? 

Frente a tal questão, buscamos, neste capítulo, investigar se as crianças têm 

familiaridade com os tipos de itens do exame, isso é, se há na prática pedagógica realização 

de atividades similares às necessárias no momento de participação na Prova Brasil, 

considerando tanto o formato das questões, quanto as habilidades mobilizadas para respondê-

las. 

O objetivo desse capítulo, portanto, é analisar atividades de interpretação escrita de 

textos vivenciadas em sala de aula, comparando-as às questões da Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar – Prova Brasil, quanto à estrutura e às habilidades requeridas, 

investigando se há, em sala de aula, atividades do mesmo tipo dos itens que compõem os 

testes da Prova Brasil.  

A seguir apresentaremos, de forma breve, as escolas observadas, os professores das 

turmas observadas e depois uma análise das atividades de interpretação escrita que ocorreram 

durante as aulas.   

 

8.1 A escolha das escolas  

 

O presente estudo, como já foi dito, ocorreu em duas escolas municipais da cidade do 

Recife que tinham turmas do quinto ano do Ensino Fundamental em 2009, ano em que a 

Prova Brasil foi aplicada aos alunos. Outro critério foi escolher escolas que apresentaram os 

índices mais elevados do IDEB dentre as escolas municipais da capital de Pernambuco, em 

2007, já que não daria tempo de aguardar os resultados de 2009, em decorrência da 

necessidade de coletar os dados no mesmo ano de aplicação da prova que seria objeto de 

investigação.  
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A opção por escolas que apresentaram os melhores índices de desempenho no IDEB 

em Recife foi decorrente de que, de modo geral, o município teve resultados muito 

desfavoráveis no IDEB. Optamos por escolher escolas que não tivessem condições muito 

precárias de funcionamento e que fosse possível identificar esforços dos docentes para 

garantir as aprendizagens das crianças.  

A escolha de escolas com resultados muito baixos poderia acarretar em uma grande 

quantidade de estudantes que não tinham respondido ao teste e dificuldades para aprofundar 

as análises relativas às habilidades específicas de compreensão de textos, já que na escola 

poderia ter muitas crianças que não dominavam o sistema alfabético de escrita e que, 

portanto, não tinham como ler os textos com autonomia.  

Os índices do IBEB são dados a partir das notas dos alunos na Prova Brasil e dos 

índices de aprovação da instituição de ensino. A escala do IDEB vai de 0 até 10. Essas escolas 

estavam com índices de 4,3, em 2007, e 3,3, em 2009 (Escola 1); e 4,9, em 2007, e 4,1, em 

2009 (Escola 2) no IDEB, segundo informações apresentadas pelo site do INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).  

Quanto à Prova Brasil, os resultados são apresentados por uma escala de proficiência 

que vai do nível 0 ao 9, como já foi mencionado no capítulo anterior. Os resultados da 

avaliação de um ano têm sido divulgados geralmente no ano seguinte ou dois anos após a 

aplicação. Desse modo, a escolha das escolas foi realizada com base nos resultados obtidos 

em 2007, pois não seria possível aguardar os resultados de 2009 para iniciar as observações 

de aula, como já foi dito. 

Assim, com base nos resultados de 2007, as escolas foram escolhidas e a coleta de 

dados foi realizada em 2009, ano em que foi realizada outra avaliação da Prova Brasil, que só 

foi divulgada em 2011, ano em que as análises puderam ser iniciadas. 

Os estudantes atingiram nos testes realizados em 2007, em Língua Portuguesa, as 

seguintes médias: a Escola 1 atingiu a média 183,92, e a Escola 2, a média de 179,25. Essas 

médias indicavam, como já foi exposto no capítulo anterior, que havia concentração das 

crianças nos níveis 2 e 3, na escala de proficiência.   

Após a seleção das escolas, entramos em contato com a equipe gestora da escola e 

tendo a autorização para realizar a pesquisa nesses espaços, iniciamos os trabalhos. Foram 

realizadas entrevistas, observações de aula e foram aplicados testes diagnósticos.  

Na Escola 1 foram observadas três turmas, todas no horário da manhã. Na Escola 2 

foram observadas duas turmas, uma no horário da manhã e outra no horário da tarde.  Esse era 

o total de turmas do quinto ano de cada escola. 
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Foram realizadas entre cinco e seis observações em cada turma. Os dias e horários das 

idas às escolas eram estabelecidos, previamente, com os professores. Antes do início das 

observações foi combinado com os docentes que as aulas a serem observadas seriam 

dedicadas ao ensino da leitura.  As observações foram realizadas de setembro a dezembro de 

2009.  

Tínhamos como foco principal das observações as atividades de interpretação escrita 

vivenciadas pelos estudantes em sala de aula, atentando para os tipos de atividades de 

interpretação de textos a que os alunos tinham acesso, mas para melhor entender tais 

atividades, as aulas foram analisadas integralmente.  

 

8.2 O perfil dos professores investigados 

 

Como já foi explicitado, foram feitas observações em cinco turmas de duas escolas públicas 

da rede municipal de ensino. Três turmas na Escola 1 e duas na Escola 2. A seguir falaremos 

brevemente do perfil dos professores dessas escolas. 

 

8.2.1 Os docentes da Escola 1. 

 

 Na primeira escola foram entrevistados três professores das três turmas observadas, 

dois desses professores eram efetivos na rede municipal de ensino do Recife e um era 

estagiário. Vejamos a seguir, a partir dos dados das entrevistas, o perfil desses docentes.   

 

8.2.1.1 Professora A 

 

 A professora A era efetiva na rede de ensino. Era formada em Letras e tinha 

especialização em Educação Infantil. Ela era, na época (em 2009), professora há 19 anos e 

fazia seis anos que trabalhava na escola observada. Já fazia algum tempo que não trabalhava 

com a quarta série ou o quinto ano do Ensino Fundamental. A docente afirmou que pela 

Prefeitura da Cidade do Recife não participava de encontros de formação continuada, mas 

que, periodicamente, uma ou duas vezes por mês, participava de formação continuada pela 

rede municipal de Camaragibe.  

 A professora disse ainda que participava de reuniões pedagógicas ou de planejamento 

a cada dois meses; depois disse que essas reuniões ocorriam todas as quartas-feiras, quando as 
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estagiárias da Prefeitura iam para escola. Essas estagiárias ficavam na sala de aula, enquanto 

os professores participavam dos encontros.   

 A professora afirmou que era responsável por todas as disciplinas, assim como os 

outros professores. 

Ela afirmou que "trabalhava Língua Portuguesa" durante três dias na semana: 

“conteúdos referentes a Língua Portuguesa, que eu falo assim português focal, Língua 

Portuguesa, eu trabalho três dias... durante... nesses três dias eu divido o espaço pra duas 

horas, ou seja, seriam seis horas, mas com as outras disciplinas. eu também uso português, 

porque eles fazem leitura individual, leitura em grupo, eles fazem compreensão de outros 

textos, de outros conteúdos, então eu acho que isso é estar trabalhando português, estar 

trabalhando a disciplina”.  

Podemos perceber, a partir do trecho de entrevista da professora, que a mesma 

considerava como ensino da leitura todas as atividades desenvolvidas na sala de aula que 

envolviam a leitura de um texto, fosse ele de uma ou outra área do conhecimento. Foi possível 

perceber também que a docente tinha como um dos objetivos de ensino ler para 

conhecer/aprender um determinado conteúdo, que é um objetivo relevante no contexto 

escolar, tal como é discutido por Solé (1998) e Petit (2008).  

 Quanto às práticas de leitura desenvolvidas em sala de aula, a docente afirmou que os 

alunos iam para a biblioteca da escola e podiam levar livros emprestados para casa, mas que 

alguns problemas que aconteceram na escola impossibilitaram o uso da biblioteca. Assim, 

todas as leituras passaram a ser realizadas em sala de aula.  

Em seguida, a educadora falou que os alunos não podiam levar livros emprestados 

para casa porque ela não tinha acesso à biblioteca, pois tinha que ficar procurando a chave, 

não se sabia com quem estava, a chave sumia, e ainda tinha que ir pegar os livros e não tinha 

com quem deixar os alunos. Enfim, questões de organização do espaço escolar dificultavam 

que os livros fossem emprestados.  

O não acesso à biblioteca parecia ser uma questão mais de organização do que de falta 

de recursos, pois os professores que serão apresentados a seguir disseram fazer uso desse 

espaço semanalmente, levando os alunos para o mesmo.  

A docente afirmou que as leituras realizadas em sala aconteciam algumas vezes de 

forma compartilhada, outras de forma individual, ou ainda, o que ela chamou de “leitura para 

compreender, para interpretar texto”. E dizia ter como objetivo de leitura que os alunos 

tivessem uma leitura fluente e compreensiva.  
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Tratando dos objetivos de leitura, a professora citou a fluência e a compreensão, de 

modo muito genérico, sem detalhamento. Ela também buscava em suas aulas que os alunos 

lessem para aprender ou conhecer um determinado assunto ou conteúdo.  

 No que se refere aos gêneros mais lidos em sala de aula, foram citados contos, que, 

segundo ela, eram os textos a que eles tinham mais acesso, por causa da biblioteca, e leituras 

informativas, encontradas nos livros didáticos, e poemas.  Mencionou que entre esses textos 

citados, os favoritos dos alunos eram os contos.  

 Os gêneros citados pela professora como os mais lidos pelos alunos também são 

citados na escala de desempenho de resultados da Prova Brasil.  

 Entre as habilidades explicitadas na escala de proficiência da Prova Brasil aparecem os 

textos informativos (como já foi dito, sem clareza sobre quais seriam os gêneros). A 

professora também citou tais espécies de textos, sem definir o gênero. Como ela mencionou o 

livro didático, foi possível identificar que essas leituras estavam relacionadas aos textos 

didáticos presentes nos livros que tratam das diferentes áreas do conhecimento, tais como 

Ciências, História e Geografia.  

 Quanto ao nível de compreensão dos alunos, a docente afirmou que muitos tinham a 

leitura denominada por ela de "fluente e compreensiva" e outros "liam com pausa". Uns cinco 

"liam com pausa entre as palavras", um com "pausa entre as sílabas" e uma aluna, segundo a 

docente, ainda não estava alfabetizada, estava no nível silábico quantitativo. Disse que a 

estudante não conseguia ler nenhuma palavra, apenas as palavras que já tinha visualizado, 

gravado; essa aluna estava em uma sala de alfabetização como ouvinte.     

Nessa escola, houve um percentual de alunos que nos resultados da Prova Brasil foram 

classificados no nível 0. Possivelmente tal aluna foi classificada nesse nível de proficiência.  

Talvez o aluno que lia com pausa entre sílabas também não tenha tido um bom desempenho 

no teste nacional. Ou seja, tais alunos provavelmente estavam entre aqueles que não eram 

capazes de, segundo a escala apresentada pelo INEP, localizar informações; identificar o 

efeito de sentido decorrente da utilização de recursos gráficos; nem identificar o tema, em um 

texto simples e curto.  

Esses alunos estavam na escola há pelo menos cinco anos, caso não tenham sido 

retidos em algum ano ou não tenham frequentado a Educação Infantil. Caso contrário, 

estavam na escola há mais tempo e, mesmo assim, ainda não tinham consolidado os 

conhecimentos referentes ao sistema alfabético de escrita.  

 Ao ser solicitada a dar um exemplo de uma boa aula de leitura ministrada em sua 

turma, a docente mencionou a leitura de fábulas pelos alunos.  
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“eu gosto muito quando eles leem, assim, eu gosto que eles leiam, inclusive não sei se você 

chegou na hora da leitura da fábula. (...) Porque, assim, tem um livrinho de fábula... Que 

sempre eu peço que vá um ler lá na frente e leia uma, entendeu? E eles gostam muito, eles 

ficam arengando: sou eu! Eles querem sempre ler lá na frente, apesar de muitos não 

quererem escutar, mas sempre eles gostam de ler. (...) geralmente, eu faço assim, porque dia 

de hoje é livro de fábula, aí um vai ler lá na frente, aí, geralmente, a gente interpreta 

oralmente, aí, algumas vezes, eu peço pra eles desenharem a fábula como eles entenderam, 

ou transformar a fábula em quadrinhos, ou fazerem a escrita da fábula em desenho como se 

tivessem contando. Geralmente eu faço uma atividade assim”. 

 

 A leitura de fábulas foi citada pela professora e essa prática foi observada em sala.  Na 

escala de proficiência, a compreensão de fábulas aparece no nível 8, uma habilidade 

específica referente a esse gênero: inferem informações em fábulas. Contudo, nos resultados 

do desempenho dos alunos no teste de 2009, nenhum aluno dessa escola atingiu tal nível, mas, 

como foi exposto no capítulo anterior, muitos alunos conseguiram responder a questão que 

envolvia fábula no teste que foi aplicado no âmbito desta pesquisa: 52, 94% dos alunos 

acertaram a questão que avaliava essa habilidade.  

 

8.2.1.2 Professor B 

 
 O professor B da Escola 1 também era efetivo na rede municipal de ensino. O docente 

era formado em Pedagogia e tinha especialização, segundo ele, também em Pedagogia. Ele 

trabalhava na rede municipal há 14 anos e nessa escola fazia, mais ou menos, um ano e meio 

que lecionava.  

 O docente disse que não participava de encontros de formação continuada porque a 

Secretaria de Educação não oferecia. Quando havia encontro, segundo o mesmo, ele 

participava. Esses encontros ocorriam a cada seis meses, no meio e no início do ano. No 

entanto, ele disse que mensalmente ocorriam reuniões pedagógicas ou de planejamento: 

“Mensalmente, temos a reunião de grupo, planejamento e até capacitação, que a 

coordenação assiste à formação e repassa ao professor”. Assim, fica claro que ele não 

considerava os encontros com a coordenação como um tipo de formação continuada. 
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 O professor disse que geralmente era lotado em turmas de quarta série ou quinto ano e 

que na turma assumia todas as disciplinas.  

 Quanto ao ensino da Língua Portuguesa, foi afirmado que essa disciplina era 

"trabalhada" a semana toda, mas que em dois dias era enfatizada mais: segundas e terças. Na 

terça, o horário era só para leitura. O docente afirmou que utilizava o livro didático e nos dias 

de sexta-feira havia uma atividade na biblioteca. Nesse momento, o aluno era liberado para ler 

o que quisesse, mas o tempo era resumido: apenas uma hora e meia. Disse também que havia 

um projeto para que os livros pudessem ser emprestados aos alunos, mas que ainda não estava 

certo. 

 Podemos perceber que as atividades de leitura eram realizadas em sala e também na 

biblioteca nos momentos em que os alunos estavam na escola. Podemos perceber também que 

havia o uso sistemático da biblioteca e que, nesse espaço, as leituras eram realizadas 

livremente. Não era um momento dirigido pelo docente. O mesmo apenas acompanhava os 

meninos até a biblioteca, pois os mesmos não podiam ficar nesse espaço sozinhos, como disse 

outro professor da escola.  

 O docente, assim como a professora já citada no tópico anterior, falou da dificuldade 

para emprestar livros às crianças. Caso o aluno não conseguisse concluir a leitura de um 

determinado livro no horário em que estavam na biblioteca, não poderia levá-lo para terminar 

em casa. Teria que esperar, pelo menos, mais uma semana, para terminar de lê-lo, o que 

provocava uma interrupção na interação iniciada com a obra e desestimulava a leitura pela 

criança.   

 Quanto às suas aulas de leitura, o docente afirmou que levava textos para a sala de 

aula porque os textos do livro didático eram “mecânicos”: “são textos mecânicos, não 

aproveita quase nada, só a parte de leitura mesmo, mas o aluno não aproveita muita coisa. 

Eu trago texto (...) a gente faz a hora da leitura e depois faz o resumo”.   

 Quanto ao resumo, o docente disse que cada um fazia o seu, depois o professor 

corrigia e os alunos faziam a reescrita. O objetivo que tinha para o ensino da leitura era 

“incentivar o aluno a ler cada vez mais, pois eles não tinham o costume de ler em casa, não 

tinham material”. Disse ainda que, na escola, tinham que incentivar para que eles lessem cada 

dia mais.  

 Como foi exposto, uma das formas de tratar a leitura em sala de aula era a leitura 

seguida do resumo do texto lido. Segundo o docente, o seu objetivo era incentivar o aluno a 

ler cada vez mais, no entanto, pode-se questionar se, de fato, uma prática rotineira de escrever 
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resumos que não eram lidos por outras pessoas, além do professor, estimula os alunos a ler 

mais 

 Quanto ao nível de leitura dos seus alunos, o professor mencionou que tinha três 

alunos muito “fracos” nos estudos e uma aluna com "certa dificuldade", e acreditava que era 

porque os alunos eram oriundos do interior. Esses alunos liam com dificuldade, e era preciso, 

segundo ele, saber ler e interpretar. Os demais liam e compreendiam, nas palavras do 

educador.  

 Quando interrogado quanto aos gêneros mais lidos pelos alunos, o professor disse que 

trabalhava com material variado: lendas, notícias de jornais, revista. Disse que preferia 

trabalhar com jornais. Os alunos tinham a preferência pelas páginas que tratavam de futebol.  

 O docente disse que tinha alguns livros de história que emprestava, mas que 

desapareceu muito material e, devido a isso, ele levou para sua casa. Ele disse que procurava 

trabalhar as atividades de leitura na sala de aula porque os alunos não podiam levar os livros 

para casa, porque os livros que usavam na sala, o livro didático, eram emprestados, porque 

não tinha livros para os alunos. Os livros didáticos, segundo o mesmo, seriam distribuídos 

novamente no ano seguinte.  

 Retomamos aqui o que dissemos quanto ao acesso à leitura. Percebe-se que, mesmo 

havendo um reconhecimento de que os alunos não dispõem de muitos recursos para a leitura 

em seus lares e o docente afirmando que tem como objetivo para as aulas o incentivo à leitura, 

além de não puderem fazer empréstimos dos livros encontrados na biblioteca, os alunos não 

levavam os livros didáticos, pois os mesmos eram "emprestados".   

 Ao ser solicitado a dar o exemplo de uma boa aula de leitura, ele contou que levou 

vários jornais para a sala de aula e pediu para que cada aluno escolhesse o caderno que 

quisesse. Dividiu os alunos, eles leram e responderam um questionário com questões do tipo: 

“qual é esse caderno? Como é que o jornal está dividido?”.   

 Esse docente citou o trabalho com jornal mais de uma vez em sua entrevista, 

parecendo ser um suporte bastante utilizado em sala de aula. Quanto ao trabalho realizado, fez 

referência às reflexões sobre o conteúdo do texto e às características do suporte textual.  

 

8.2.1.3 Professor C 

 

 O professor C dessa escola era estagiário e estava substituindo uma professora que 

estava de licença-maternidade. O docente estava no 3º ano do Ensino Normal Médio e estava 
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na escola há quatro meses. O mesmo tinha nove meses de experiência de ensino em outra 

escola.  

 Disse que na escola que trabalhava anteriormente não havia participado de encontros 

de formação continuada e na que estava, naquele momento, tinha participado de um encontro 

ao chegar para “poder lidar com a quarta série”. Disse que não participava dos encontros e 

reuniões de planejamento que ocorriam nas quartas-feiras. Mencionou que fazia o 

planejamento só, mas quando era em grupo, era repassado para o mesmo depois.  Afirmou 

que a coordenadora passava na sala e dizia o que tinha ocorrido na reunião.  

 Quanto às disciplinas lecionadas em sala de aula, foram citadas as mesmas que o 

professor B elencou. Quanto ao ensino da Língua Portuguesa, ele disse que, geralmente, 

"trabalhava" nas segundas, terças e quintas.  

 Ao ser interrogado como ensinava a leitura, o docente disse que "trabalhava as 

leituras, compreensão de textos, produção de texto, conhecimento da palavra no dicionário e 

práticas gramaticais". Ao insistirmos na pergunta, o docente respondeu que trabalhava com 

pequenos textos: cartas, poemas, músicas. Disse que primeiro fazia o texto, depois falava o 

que tinha no texto, e em seguida pedia aos alunos para fazer uma cópia e na sequência fazia a 

interpretação do texto. Disse ainda, que fazia o planejamento das aulas de leitura com o 

material dado pela prefeitura que era repassado nas reuniões com a coordenação.  

É interessante observarmos que quando falou de práticas de leitura realizadas em sala, 

o educador mencionou a cópia e depois a interpretação do texto, mas não chegou a dizer como 

seria essa interpretação ou o conhecimento da palavra no dicionário. Ficou clara a dificuldade 

do professor de delimitar quais seriam as atividades do eixo da leitura, ou seja, o que se ensina 

quando se ensina a ler.  

O docente também mencionou o trabalho com textos curtos, não definindo os gêneros. 

Esse termo “textos curtos” também aparece na escala de proficiência dada pelo INEP, mas 

sem uma informação mais precisa do que seria um texto curto.  

Mencionou também que naquele ano os alunos não tinham recebido livros, eram livros 

“antigos”. O docente falou ainda, que tinha como objetivo “a melhor compreensão dos textos, 

a formação de pessoas que adquirem o gosto pela leitura e não só o gosto, mas que eles 

tenham consciência do que estão lendo. Compreensão do que estão lendo, não só ler por ler”.  

Disse ainda que os textos mais lidos por seus alunos eram contos populares, as músicas de 

Ana Carolina, músicas populares, poemas dos mais diversos tipos, citando os de Manoel 

Bandeira, e também fábulas.   
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 O professor disse também que toda quinta-feira ia para a biblioteca com os alunos e 

que lá eles ficavam mais calmos. Nos momentos em que iam para a biblioteca, segundo o 

educador, o gênero mais procurado pelos alunos era o poema, que eles escolhiam 

aleatoriamente, livremente.  Também disse que seus alunos não podiam levar livros 

emprestados por causa do retorno desse material, que não ocorria. 

 Assim como o professor anterior, observamos na prática desse docente o uso 

sistemático da biblioteca e, como mencionado pelo seu colega, não era permitida a prática de 

empréstimo de livros. Outra semelhança entre os dois professores é o fato de deixarem os 

alunos livres na hora da escolha do livro a ser lido na biblioteca. 

 Também foi perguntado se todos os alunos eram alfabetizados. Foi dito que todos 

sabiam ler e escrever. A maioria, segundo o docente, tinha a leitura fluente, mas alguns liam 

pausadamente.   

Quando solicitado a dar o exemplo de uma boa aula de leitura, o professor relatou uma 

aula em que levou uma música de Cazuza para a sala (a letra da música impressa e o cd) e os 

discentes, além de ler a letra da música, cantaram e depois interpretaram a letra.  No 

momento, o professor não lembrou o nome da música.  

Fica perceptível que dois gêneros estavam sempre presentes nas aulas dessa turma: o 

poema e a letra de música. Gêneros de outras esferas sociais, como a jornalística, não foram 

citados. 

 

8.2.2. Os docentes da Escola 2. 

 

 Na Escola 2 foram observadas duas turmas, uma pela manhã (professora A) e outra à 

tarde (professor B). Os docentes eram efetivos na rede de ensino da Prefeitura do Recife. A 

seguir apresentamos o perfil desses professores, a partir dos dados das entrevistas realizadas 

com os mesmos.  

 

8.2.2.1 Professora A 

 

A professora A era efetiva na rede há 16 anos e estava na escola há mais ou menos um 

ano. Estava concluindo o curso superior de Pedagogia. A mesma afirmou que quando chegou 

à escola a turma disponível era a quarta série, e que então ficou com ela, mas antes estava 

sempre mudando.  



 175 

 Quanto à participação em encontros de formação continuada, a mesma disse que 

participava dos que a rede de ensino oferecia, mas que naquele ano não tinha oferecido muita 

coisa.  

 No que se refere às reuniões pedagógicas ou de planejamento ocorridas dentro da 

escola, foram mencionados encontros de planejamento, encontros para reuniões pedagógicas e 

reuniões com a diretora. Esses encontros ocorriam bimestralmente.   

Disse que na turma ministrava todas as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, 

Historia, Geografia, Artes e Inglês. Além das disciplinas elencadas pela professora, os alunos 

também tinham aula de informática, uma vez por semana, com um professor específico.  

Quanto à disciplina de Língua Portuguesa, especificamente, ela disse que contemplava 

geralmente nas segundas, terças e quartas, mas "tinha que estar sempre trabalhando a 

produção de textos e a leitura". Na sexta-feira ela fazia revisão do que tinha sido trabalhado.  

Quanto às práticas de leitura desenvolvidas em sua sala de aula, a docente afirmou que 

fazia projetos de leitura da escola. Os alunos passavam o final de semana fazendo leitura e 

depois eram realizadas atividades a partir daquelas leituras.  

Nas sextas-feiras, existia o cantinho da leitura, que era um espaço pequeno com mesas 

e uma estante com livros. Era utilizado como uma minibiblioteca para serem desenvolvidas 

atividades que valorizassem a leitura. Ela citou também a possibilidade de produção de textos. 

Já na sala de aula mencionou jornal, revista e "poesia".  

 Quanto às aulas de leitura, a educadora afirmou que recebia uma lista, fazia o 

planejamento da aula, do que ia trabalhar daqueles textos contemplados, com aquele 

conteúdo; a coordenadora registrava o que os professores trabalhavam, olhava o planejamento 

e dava o “visto”, “uma olhada geral” para verificar se "faltava alguma coisa". Na ausência da 

coordenadora, quem fazia essa atividade era a diretora da escola.  

 A partir do trecho da entrevista da professora, percebe-se que mesmo não havendo o 

planejamento coletivo, nem discussão do que ia ser trabalhado pelos professores de uma 

determinada série, existia um acompanhamento das atividades realizadas em sala de aula pela 

coordenadora pedagógica ou pela diretora, mas tal acompanhamento não era fundamentado 

em ações de formação continuada ou mesmo de reflexão sobre a prática docente.    

 Quanto aos objetivos pretendidos com as aulas de leitura, foi mencionado o gosto pela 

leitura.  Ela falou sobre o despertar para ler. Para isso, fazia uso de gibis, poesias, textos 

jornalísticos. Segundo a educadora, as dificuldades de leitura apresentadas pelos alunos 

seriam diminuídas se os mesmos gostassem de ler: “eles têm muitas dificuldades de leitura de 

texto, ele tem que gostar de ler para não apresentar dificuldade na leitura”. 
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 Para a docente, uma das coisas que poderia ajudar os alunos a gostar de ler era o 

empréstimo de materiais, pois os alunos podiam levá-los para casa, ao contrário do que foi 

relatado na primeira escola citada.  

 Quanto ao fato de seus alunos serem leitores, a docente afirmou que "todos sabiam 

ler". Segundo a professora, podia ser que houvesse algum que não soubesse ler direito, que 

não soubesse interpretar. Observamos que a docente afirmou que todos os seus alunos eram 

leitores e em seguida disse que muitos tinham dificuldade de leitura. Ficava implícito que, ao 

dizer que seus alunos eram leitores, a professora se referia à questão do domínio do sistema de 

escrita. Subjacente ao depoimento da professora parecia haver uma crença de que os 

estudantes sabiam “decodificar”, mas não eram capazes de atribuir sentido ao que “liam”.  

 Quanto aos gêneros mais lidos pelos alunos, a educadora disse que existia um projeto 

com revistas do Sesinho, com histórias, passa tempo, brincadeiras, e que os estudantes 

gostavam muito. Também mencionou a constância do trabalho com livros de contos, poesias 

e textos jornalísticos, como a reportagem.  

 Segundo a professora, existia uma variedade de textos lidos pelos alunos, no entanto, 

não ficava claro se ao ser garantido o acesso a esses textos era garantido também a esses 

estudantes o desenvolvimento de diferentes habilidades de leitura; se na prática das aulas de 

leitura eram proporcionados, aos alunos, momentos em que eles necessitassem mobilizar 

diferentes estratégias de compreensão leitora.  

 A docente disse ainda, que recebia o jornal e lia com os alunos. Quanto ao empréstimo 

de livros, a educadora disse que tinha uns no armário e que ela emprestava aos seus alunos, 

depois de lidos eram tiradas as dúvidas da leitura e discutia-se bastante sobre a obra.  

Também mencionou que no retorno com os livros, no início da aula, os estudantes 

ficavam com os livros e preenchiam uma ficha sobre o livro, com nome do autor, a parte de 

que mais gostou e ilustravam a parte preferida. Segundo a professora, no início do ano letivo, 

os discentes não tinham muito interesse em pegar os livros emprestados, mas depois o 

interesse começou a aparecer.  

 Quanto à solicitação de que ela descrevesse uma boa aula de leitura, ela mencionou o 

trabalho com gibis, um projeto sobre gibis e o trabalho com biografias.  

 

8.2.2.2 Professor B 

 

 O professor B dessa escola era efetivo, trabalhava como professor há sete anos e há 

cinco anos estava na escola observada. Nos cinco anos na instituição, o mesmo tinha 



 177 

assumido turmas do quinto ano. O mesmo tinha graduação em Pedagogia com pós-graduação 

em supervisão escolar, tinha iniciado o mestrado, mas tinha trancado, para cursar direito.  

O mesmo disse que participava de encontros de formação continuada porque, segundo 

ele, era obrigação do professor e a Secretaria de Educação oferecia, mas no ano em questão 

não tinha havido muitos encontros.   

No que concerne às reuniões ou encontros pedagógicos ou de planejamento ocorridos 

na escola, o professor disse que eram realizados os conselhos de ciclo e os encontros 

agendados pela direção. Os encontros aconteciam com a diretora da escola, que exercia a 

função pedagógica.  

 O docente lecionava todas as disciplinas na turma: Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências e Artes. Os alunos também tinham aulas de Informática, que, 

segundo o professor, ocorria como espaço para ampliar o que era trabalhado em sala, com 

uma monitora: “O professor vai, dá o tema, o que ele deseja. Vai trabalhando na sala, e no 

laboratório seria o plug a mais. O professor lá fica só acompanhando, né?”. 

 No que concerne às aulas de Língua Portuguesa, o professor disse que aconteciam 

todos os dias. “Eu acho que, quando você fala assim Língua Portuguesa, relacionado a 

conteúdo, né? Eu acho que a Língua Portuguesa é diariamente, porque diariamente você está 

lendo, diariamente você está fazendo produções escritas e eu acho que Língua Portuguesa é 

a semana toda, sempre de forma interdisciplinar. Eu acho. Não vejo assim, como uma forma 

dissociada não. (...) Eu confesso que dou uma ênfase maior na segunda-feira, sempre tem 

uma coisa paralela, é de forma interdisciplinar, num tenho nada muito fixo não, vai de 

acordo com as circunstâncias, também da necessidade da turma. Se de repente você planeja 

uma aula de História e surge uma dúvida com relação à ortografia, entendeu? Nada impede 

que...”. 

 O professor considerava que trabalhar leitura era trabalhar o texto e na medida em que 

os textos eram lidos e discutidos em sala, independentemente da área do conhecimento, ele 

estava trabalhando a leitura. De fato, sempre que se lê, são acionadas diferentes estratégias de 

leitura, independentemente do que se lê. No entanto, o docente parecia não conceber que é 

importante garantir momentos em que seja planejado o ensino com foco nas competências ou 

habilidades de leitura.  

Quando interrogado quanto às práticas de leitura desenvolvidas na turma, o educador 

disse gostar de deixar os alunos em pares: um aluno que esteja num nível, para ele, 
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considerado satisfatório, e outro no nível que ainda precisasse ser “lapidado”. Segundo o 

docente, essa interação ajudava bastante.  

Disse também que os alunos podiam pegar livros emprestados da biblioteca, “espaço 

de leitura”, e que trabalhava com textos desse espaço com os estudantes. No primeiro 

momento era realizada a leitura silenciosa e no segundo momento a entonação, a pontuação e 

as habilidades necessárias para que os estudantes fossem leitores ativos e fizessem inferências 

também.  

Afirmou ainda, que os alunos tinham a liberdade de, em casa, ou na sala de aula, 

durante uns quinze a vinte minutos da aula, fazerem a leitura que desejassem: uma revista, um 

gibi e mencionou a revista do Sesinho.  

Os depoimentos dos professores evidenciam que parecia existir um incentivo à leitura, 

pois, além de serem emprestados livros para que os alunos pudessem levar para ler em casa, 

também em sala de aula, além das atividades dirigidas pelo professor, eram dados momentos 

de leitura livre para os estudantes. Contudo, veremos a seguir que esses empréstimos 

ocorreram até determinado momento do ano letivo.  

 Ainda, sobre as práticas de leitura realizadas em sala, o educador disse que, 

geralmente, nas segundas-feiras, ele gostava de utilizar textos de um gênero literário 

específico e citou carta, poema, “poesia”. Disse gostar muito de trabalhar em duplas ou grupo 

e mencionou novamente o fato de primeiro fazer a leitura silenciosa e depois trabalhar em sala 

com o grupo, geralmente com dramatização e apresentação, com atenção à postura e à 

oralidade.  

Quanto aos objetivos para o ensino da leitura, o professor deu a seguinte resposta: “Os 

objetivos que eu tenho em mente por conhecer os alunos de forma individual e ter 

conhecimento das necessidades que cada um precisa pra construir as habilidades, eu procuro 

trabalhar aquele gênero de uma forma eficiente, possível e também dar subsídios para que o 

aluno no decorrer do ano letivo, ele vá superar suas dificuldades com leitura. O objetivo 

principal é esse, é possibilidade, dar subsídios a ele para que ele consiga atingir um nível que 

eu considero satisfatório”.  

O professor não chegou a mencionar quais seriam essas habilidades, nem explicou que 

nível era esse que considerava satisfatório. Contudo, afirmou que conhecia as necessidades 
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individuais dos alunos, dessa forma ele poderia trabalhar com cada um suas dificuldades 

específicas.  

Quanto aos gêneros mais lidos pela turma ou suportes textuais mais presentes em sala 

de aula, foram mencionados o jornal, livro, e o livro didático. O professor disse, ainda, que o 

gênero preferido dos alunos eram os "textos informativos".  

Quanto à freqüência de visitas à biblioteca, o professor disse que existia o projeto 

“Hora do conto”, que era ministrado por uma colega de trabalho, mas que ela estava afastada 

por problemas de saúde. Ele levava a turma a esse espaço duas ou três vezes por semana, não 

ia mais vezes porque, segundo ele, ficava muito corrido. Além disso, apesar de existir uma 

frequência de ida ao espaço de leitura, não havia, diferentemente do que o professor tinha 

afirmado no início da entrevista, a possibilidade de empréstimos, limitando o acesso dos 

alunos a esse recurso tão importante para a formação de leitores.  

 Os empréstimos eram restritos ao trabalho realizado no âmbito do projeto Hora do 

conto, que tinha atividades de empréstimo para leitura em casa. Quanto à forma de resgate 

dessas leituras realizadas em casa, o professor disse que era feito por ele e pela professora 

responsável pelo projeto por meio de fichas de leitura e em sala de aula. Segundo o educador, 

o projeto ocorria da seguinte forma: era sugerido um gênero ou um texto relacionado a 

determinado gênero, dava-se a explicação do gênero, e em seguida ele era usado como 

atividade de casa no final de semana e na semana seguinte era dado o retorno do mesmo pelos 

estudantes. 

 Quanto ao nível de leitura dos alunos, foi dito que todos eram alfabetizados, mas que 

nem todos liam fluentemente. Essa era uma realidade presente não apenas nessa escola, mas 

na outra também: alunos que estavam em fase de conclusão do quinto ano do Ensino 

Fundamental que ainda não liam fluentemente.  

 Quando solicitado a dar exemplo de uma aula de leitura que considerasse boa, o 

professor falou que tinha trabalhado o gênero lenda. Os alunos tinham tido a oportunidade de 

conhecer o gênero, lê-lo, reescrevê-lo e apresentá-lo para a escola. 
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8.3 As atividades escritas de ensino da leitura.  

 

 

Como foi dito anteriormente, buscamos investigar se as crianças tinham familiaridade 

com os tipos de itens do exame aplicado na Prova Brasil, isto é, se havia, na prática 

pedagógica, realização de atividades similares às necessárias no momento de participação na 

Prova Brasil, quanto à forma das questões e quanto às habilidades exigidas nos testes. 

A coleta das atividades foi realizada por meio da observação das aulas, de modo a 

melhor entender os contextos em que as atividades foram realizadas. No entanto, o foco de 

reflexão maior foi nas atividades escritas. 

Foram realizadas entre cinco e seis observações de cada professor.  Antes dessas 

observações houve uma conversa com os professores, informando sobre os objetivos da 

pesquisa, para que eles pudessem aderir, ou não, à proposta.  

Todas as observações foram realizadas em datas combinadas com os professores.  A 

seguir falaremos das observações realizadas em cada turma e analisaremos as atividades 

escritas.   

 

8.3.1 Observações realizadas nas turmas da escola 1.  

 

Inicialmente falaremos das aulas observadas na escola 1, seguindo a ordem dos 

docentes acima apresentados. Dessa forma, serão apresentadas as práticas dos professores A, 

B e C. Nessa escola, havia dois professores efetivos e um estagiário, o professor C. Nessa 

instituição de ensino, os percentuais mais baixos de acertos nas questões dos testes aplicados 

por nós foram nessa turma. O professor estava substituindo uma professora que estava de 

licença-maternidade. Os melhores percentuais de acertos no primeiro dos dois testes que 

aplicamos ficaram com a turma do professor B, turma na qual tivemos mais dificuldades de 

observação por causa de remarcações feitas pelo professor. A seguir descreveremos as 

práticas desses docentes a partir das observações realizadas.  

  

8.3.1.1 Observações realizadas na turma da professora A.  

 

 Primeira observação 
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A professora iniciou os trabalhos com o poema “Gotas de Chuva”. Inicialmente ela 

colou o poema em uma folha no quadro: 

 
Luís Camargo – O cata-vento e o ventilador. São Paulo: FTD, 1986.  

 

A professora apresentou o texto e fez algumas perguntas quanto aos recursos gráficos 

do texto, como os tipos de letras e a disposição na página. Em seguida, pediu a uma aluna 

para ler o texto em voz alta para toda a sala. Fez algumas reflexões e anotou ao lado do texto: 

gênero - poema; o tema – a chuva, e alguns títulos sugeridos pelos alunos: pingo de chuva; 

caiu a chuva; gota de chuva; a chuva; chuva mágica; uma nova chuva.  

Depois, a educadora leu quatro textos e pediu aos alunos que, coletivamente, dessem 

um título para os textos. Os textos lidos estavam em uma atividade enviada pela Secretaria de 

Educação por causa da Prova Brasil. Segundo a professora, nem a prefeitura, nem a escola 

tinham tirado cópia e o recurso a ser utilizado seria o quadro.  

Em seguida, anotou a atividade que estava nessa ficha no quadro. A atividade era 

idêntica à primeira, foi escrito um poema no quadro sem o título, os estudantes deveriam 

anotar o texto no caderno e sugerir um título para o mesmo. Após ser dado um tempo para a 

anotação, a professora fez a leitura do texto e solicitou que os alunos dessem um título para o 

mesmo. Os títulos foram sugeridos e a professora questionou se dois dos títulos davam conta 

do texto. Continuou a anotar a atividade no quadro, seguindo-se as questões 2 e 3.   

 

Questão 1 

1º) Escreva um título para o texto  

____________________________________________________________________ 
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 (...) 

 

Olho redondo 

Olho puxado  

Nariz pontudo  

Ou arrebitado  

 

Cabelo crespo 

Cabelo liso  

Dente de leite  

Dente de siso 

 

Um é menino  

Outro é menina  

(Pode ser grande  

ou pequenina)  

 

Um é bem jovem 

Outro, de idade 

Nada é defeito 

Nem qualidade  

... 

(Tatiana Belinky).  

 

 

 As crianças sugeriram alguns títulos, como: Como as pessoas são; As diferenças; 

Dente de leite; Corpo humano. 

 A professora fazia indagações acerca dos títulos sugeridos: 

 

P: dente de leite dá conta do texto todo? Corpo humano se adéqua ao texto? 

 

 Depois, continuou a atividade no quadro.  

 

Questões 2 e 3 

2º) Assinale a alternativa que melhor expressa o tema do texto: 

(A) Todas as pessoas têm defeitos que nos incomodam.  

(B) As pessoas são iguais em muitas coisas  

(C) As crianças são diferentes dos velhos  

(D) Os seres humanos são bem diferentes entre si e isso não é um problema.  

  

3º) Qual das frases indica uma opinião da autora sobre a diversidade? 

(A) Cabelo crespo, cabelo liso  

(B) Pode ser grande ou pequenino 

(C) Tudo igualzinho, ai, como é chato! 

(D) Nariz pontudo ou arrebitado. 

 

Alguns alunos não copiavam a atividade. Ficavam brincando de bater, jogavam bolinhas 

de papel nos colegas e um deles não ficava sentado, nem abria o caderno.  Saíram para 

merendar, retornaram à sala e continuaram a anotar a atividade. No final, mostraram à 
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professora o que fizeram. Em seguida, a professora leu as questões junto com as crianças. Uns 

prestavam atenção e outros, não. Depois, a docente saiu olhando os cadernos e explicando a 

atividade para alguns, pois não tinham prestado atenção no momento anterior. Os alunos 

saíram para o recreio e foi concluída a aula.  

Ao analisarmos as atividades realizadas em sala de aula, podemos ver que na primeira, 

quando a professora expôs um poema aos alunos, foi refletido com eles o gênero e o tema que 

o mesmo tratava. Em seguida, foi solicitado aos alunos que dessem títulos aos mesmos. O 

mesmo tipo de questão foi observado nas atividades subseqüentes. 

Na primeira atividade, podemos perceber que ela trabalhou o reconhecimento do gênero 

exposto. O que indica que esse gênero já havia sido trabalhado em sala.   

Nas atividades seguintes, as crianças precisavam identificar os temas dos textos, pois, para 

que atribuíssem títulos adequados, os alunos precisariam entender a temática que estava sendo 

tratada no mesmo.  

Como foi exposto, a professora apresentou duas questões com alternativas de A à D, 

semelhantes às questões aplicadas no teste da Prova Brasil: uma sobre o tema do texto e outra 

em que os alunos deveriam identificar a opinião da autora do texto – poema, sobre o tema 

diversidade.   Dentre os descritores apresentados pelo documento que apresenta a matriz de 

habilidades podemos localizar dois descritores referentes a essas questões. O D6 – identificar 

o tema de um texto e o D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, ambos 

localizados no Tópico I – Procedimentos de leitura.  

Olhando a escala de proficiência que contém as habilidades e níveis apresentados pelos 

alunos nos testes da Prova Brasil, percebemos habilidades referentes a esses descritores a 

partir do nível 1 (identificam o tema do texto). Como as habilidades são cumulativas, elas, 

segundo a escala, perpassam todos os demais níveis; quanto ao D11, ele aparece nos níveis 5 

e 6.   

É possível perceber, na aula, que a professora realizou atividades voltadas para três tipos 

de aprendizagens no eixo da leitura: 

- Reconhecimento do gênero textual; 

- Reconhecimento do tema do texto; 

- Distinção entre fato e opinião relativa a este fato. 

Os três tipos de conhecimento / habilidades são contemplados na Prova Brasil e as 

atividades utilizadas atendem à mesma formatação do instrumento da Prova Brasil. 

Analisando a aula, é possível afirmar que o que foi ensinado é relevante para a formação do 

aluno leitor. No entanto, a exploração do texto ficou muito restrita ao atendimento às 
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habilidades citadas. Não houve um debate mais aprofundado sobre os efeitos de sentido dos 

textos lidos, não houve, de fato, um diálogo com os autores. Não houve, enfim, exploração 

dos diferentes modos de sentir / apreender os textos. 

A semelhança com as questões da Prova Brasil não foi ocasional ou apenas uma 

preocupação complementar da professora. Na verdade, ao buscar as atividades, já havia a 

preocupação de familiarizar as crianças com tal tipo de teste, aproximando a atividade de um 

treinamento para uma prova. 

 

 Segunda observação  

 

A professora entregou uma atividade de colagem que os alunos já tinham feito e pediu que 

escrevessem no verso a instrução da brincadeira. Após a produção de texto, a docente pediu 

que os alunos lessem o texto produzido. Nesse momento, a mesma ia intervindo, fazendo 

perguntas sobre o que estava faltando no texto.  

Podemos perceber que a atividade realizada na segunda aula observada era mais voltada 

para o eixo de produção de textos. As crianças produziram um texto instrucional.  

No momento da avaliação e revisão dos textos produzidos, houve a leitura. Foi realizada a 

oralização do texto escrito, ou seja, foram contempladas habilidades referentes à fluência de 

leitura. Esse era um dos objetivos do ensino da leitura mencionado pela professora na 

entrevista dada.  

No momento da revisão, a professora fazia questionamentos sobre a clareza do texto 

produzido. Tal tipo de atividade mobiliza habilidades importantes do eixo de leitura, tais 

como, a ativação de conhecimentos sobre o tema e exploração de recursos linguísticos, para 

avaliar a consistência dos textos lidos.  

Nessa aula, apesar de não haver foco mais direto no eixo da leitura, é possível afirmar que 

algumas habilidades de leitura puderam ser contempladas. A atividade se distancia do que é 

feito na avaliação da Prova Brasil, em consequência, dentre outros motivos, dos objetivos de 

cada tipo de atividade. Na realidade, a leitura foi feita com a finalidade de revisar o texto 

produzido, o que sinaliza para a interface entre esses dois eixos de ensino da Língua 

Portuguesa. 

 

  Terceira observação 
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A aula foi iniciada com uma produção textual. Pelas orientações dadas, parecia que a 

docente solicitava, aos alunos, a produção de um conto de fadas. Para a escrita do texto, as 

crianças deveriam seguir algumas instruções, o texto deveria conter personagens – herói ou 

heroína, bruxas ou fadas; tempo e espaço - situação inicial, conflito, desfecho. Na medida que 

iam terminando a escrita, os estudantes iam mostrando à professora e ela ia orientando os 

acréscimos. Novamente, o eixo principal da atividade foi produção de textos. Nessa aula, no 

entanto, não foi realizada nenhuma atividade coletiva voltada para a análise dos textos 

produzidos, embora a professora conduzisse reflexões individualmente com algumas crianças. 

Nessa mesma aula, foi dada uma atividade numa ficha semelhante à realizada na primeira 

observação: colocar títulos nos textos e responder duas questões sobre um poema (a atividade 

enviada pela Secretaria de Educação). 

 

Atividade 

Atividade (anexo 2) – Atividades para serem realizadas em dupla pelos estudantes. 

Dupla: ____________________ e _______________________      Data: _____________ 

  

Faça a leitura dos textos do Almanaque Ruth Rocha que vêm abaixo, e, junto com seu colega crie um 

título para cada um deles:  

 

_____________________ 

 

Do tupi, a palavra “peteca” quer dizer “batendo”. Esse brinquedo a gente herdou dos índios, que já 

jogavam peteca antes mesmo de os portugueses chegarem aqui. A peteca é uma almofadinha de palha 

de milho, pano, couro ou borracha com penas presas a ela. Os jogadores batem nessa almofadinha, 

jogando de um para o outro. Não vale deixar cair! Hoje o jogo se tornou um esporte. Nas Olimpíadas, 

a peteca é jogada com raquetes. Na China, existe um jogo parecido com a peteca, só que é jogado com 

os pés.    

 

_____________________ 

 

O homem, ao longo de sua história, criou e desenvolveu códigos. Códigos são sistemas de 

comunicação que usam sinais. Esses códigos foram inventados para enviar mensagens secretas ou para 

se comunicar a distância. Existem vários códigos: desde os tambores, a fumaça, até os sinais de 

navegação, os códigos secretos... 

 

__________________________ 

 

Todos os cachorros latem da mesma forma no mundo inteiro, claro. Mas, em cada país, os latidos são 

escritos de forma bem diferente.Veja só: 

Brasil: Au! Au! 

Argentina: Gua, gua! 

Colômbia: Guau, guau! 

Tailândia: Hong, hong! 

Ucrânia: Breshe! 

Vietnã: Go, go! 
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_____________________ 

 

Dia 20 de julho de 1969, pela primeira vez. Um homem pisou na Lua. Seu nome é Neil Amostrong. 

Junto com ele foram Edwin Aldrin e Mike Collins. A nave na qual viajaram chamava-se Apollo 11, e 

o seu módulo de comando tinha o nome Columbia, em homenagem a Cristóvão Colombo. 

Você também gostaria de ser astronauta? 

 

A segunda questão (anexo 3): atividades para serem realizadas individualmente pelos estudantes.  

 

Nome _________________________________________ Data:____________________ 

 

Leia o texto abaixo com atenção e depois responda as questões que vêm a seguir:  

 

Diversidade 

[...] 

Olho redondo 

Olho puxado  

Nariz pontudo  

Ou arrebitado  

 

Cabelo crespo 

Cabelo liso  

Dente de leite  

Dente de siso 

 

Um é menino  

Outro é menina  

(Pode ser grande  

ou pequenina)  

 

Um é bem jovem 

Outro, de idade 

Nada é defeito 

Nem qualidade  

 

Tudo é humano  

Bem diferente  

Assim, assado 

Todos são gente 

 

Cada um na sua  

E não faz mal 

Di-ver-si-da-de 

é que é legal! 

 

Vamos, venhamos  

Isto é um fato. 

Tudo igualzinho 

Ai,como é chato! 

 

Tatiana Belinky. Diversidade. 

São Paulo. Q...Editorial, 1999.  

 

1. Assinale a alternativa que melhor expressa o tema do texto que você leu: 

(A) Todas as pessoas têm defeitos que nos incomodam. 
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(B) As pessoas são iguais em muitas coisas. 

(C) As crianças são bem diferentes dos velhos. 

(D) Os seres humanos são bem diferentes entre si e isso não é um problema.  

 

2. Qual das frases indica uma opinião da autora do texto sobre diversidade? 

(A) Cabelo crespo, cabelo liso. 

(B) Pode ser grande ou pequenina.    

(C) Tudo igualzinho, ai, como é chato! 

(D) Nariz pontudo ou arrebitado.    

 

 Podemos observar que algumas questões usadas nessa aula foram iguais às que foram 

utilizadas no primeiro dia de observação. Como foi dito, não foi a professora que elaborou as 

questões, de modo que se evidencia a preocupação da Secretaria de Educação com o 

treinamento das crianças para fazer a Prova Brasil. Alguns alunos faziam perguntas:  

 

-É pra colocar um titulo? 

-É pra fazer o que? 

 

A professora dizia que não iria ajudar, pois no dia da prova eles teriam que fazer 

sozinhos. Depois, a professora anotou no quadro as letras A, B, C e D e iniciou a discussão da 

atividade. Primeiro foram pensados títulos para os textos.  

 Foram sugeridos os seguintes títulos, pelos alunos, para a atividade do anexo 2:  

1º texto: A peteca.  

2º texto: A descoberta; Código secreto; Código de comunicação. 

3º texto: O latido; O latido dos cachorros; O cachorro; A diferença dos latidos no mundo.  

4º texto: O primeiro homem que chegou na lua; Os pés na lua; O homem que chegou na lua.  

Em seguida, a professora anotou no quadro a quantidade dos alunos que marcaram 

determinada letra da questão: 

 

1º) A 3                                            2º) A 2 

      B 1                                                 B 5 

      C 3                                                 C 12 

      D 13                                               D 0     

                                                      

 Depois, perguntou onde eles tinham marcado A, B, C ou D. 

  

P: Que tipo de texto é esse? 

A: Poema.   

P: Para que serve o poema?  

A: Para alegrar. 

 Perguntou também qual era o título, a fonte e do que tratava.   
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P: O que é o tema? 

A: O que fala mais. 

  

A professora foi lendo as questões e perguntando letra por letra. Fez o mesmo com a 

segunda pergunta. Em seguida, recolheu as atividades.  

 As atividades realizadas nessa aula foram, em parte, as mesmas realizadas na primeira 

aula. Como já comentamos, o diferencial de uma para outra é que a primeira era feita no 

quadro e a segunda, numa ficha. Acreditamos que as possibilidades de acertos, nesse 

momento, seriam maiores do que na primeira, pois algumas reflexões sobre a atividade já 

tinham ocorrido e chamamos a atenção mais uma vez para o fato de a atividade ter sido 

enviada pela Secretaria de Educação, como uma preparação para a Prova Brasil.  

 

 Quarta observação 

 

No primeiro horário os alunos estavam com uma estagiária e a professora estava no 

estudo pedagógico. Havia uma atividade no quadro. Os alunos fizeram a atividade 

rapidamente. Os estudantes estavam muito agitados e dispersos. A estagiária reclamava, mas 

não conseguia acalmar a turma.  

Quando já estava chegando o horário do recreio, a professora retornou à sala e deixou 

os alunos brincarem um pouco. Após o intervalo, a professora solicitou aos alunos que 

pegassem um livro sobre fábulas, “Fabulinhas famosas”, pediu para que abrissem na página 

81 e lessem o texto.  

 

Texto 

O corvo invejoso  

 

O corvo, além de vaidoso, morria de inveja de outros pássaros mais fortes e maiores do que 

ele. Um dia, viu a águia descer, veloz, sobre o rebanho, e apanhar um carneiro com suas garras 

possantes.  

O corvo seguiu com os olhos a magnífica ave, que voava para o seu ninho nas montanhas, e 

gralhou: 

_ Por acaso sou menos que ela?  Tenho belas penas, bico forte e boas garras. Também quero 

almoçar bem! 

Dizendo isso, lançou-se sobre o rebanho, sem sequer reparar nos carneirinhos que pastavam 

com as mães. Foi logo pulando em cima de um grande bode peludo. 

_Viva, consegui! Você é meu! – Gritou. 

Sentindo o corvo no seu lombo, o bodão se limitou a sacudir a cabeça. Pesado como era, nem 

se moveu. Parecia que apenas um inseto pousara nele.  
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O corvo ficou doido de raiva. Mas o pior ainda estava por acontecer. As garras do corvo se 

embaraçaram nos pêlos fofos e encaracolados do bode, e, por mais esforço que ele fizesse, não 

conseguia se soltar. Gralhava tão furiosamente que o pastor, que cochilava acordou. 

Ao ver aquela cena ridícula, o homem explodiu numa grande gargalhada. Depois, pegou uma 

faca e cortou as penas pretas do corvo, separando-o assim do carneirão. Para completar, meteu-o num 

saco e levou-o para casa. 

_ que pássaro é esse que você trouxe para nós, papai? – Perguntaram os filhos do pastor. – 

Uma espécie nova 

_ Não, meus filhos, este é um corvo. Mas para desgraça dele, achou que podia ser águia – 

explicou o pastor.  

 

Moral da história: 

“Não adianta copiar os outros. Seja você mesmo”.      

 

VIEIRA, I.C. Coleção fabulinhas famosas. São Paulo: Rideel, 2001.  

 

Um aluno foi chamado para ler na frente e os demais deveriam acompanhar 

silenciosamente a leitura. Uns acompanhavam e outros, não. O aluno lia muito baixo, não 

dava para escutá-lo. Após a leitura, os alunos foram interrogados sobre a moral da história. 

Juntos, professora e alunos foram comentando o texto, concluindo pela discussão, que não 

deveriam querer "ser o outro". Em seguida, a docente fez perguntas: 

 

P: O que é a moral? 

P: Mas a fabula além de ter uma moral, geralmente aparece com que personagens? 

P: Os animais se personificam. O que isso é isso? 

A: Imitam o outro.  

P: Não. Eles falam, andam como os seres humanos. Para ser fábula tem que ter moral, 

animais com características humanas 

 

Depois, a professora disse o título de uma fábula, O cão e o osso, e pediu que os 

alunos dissessem como seria esse texto. Os alunos iam levantando algumas hipóteses e a 

docente perguntava qual seria a moral da história pensada.  Em seguida, a docente fez alguns 

comentários: “Toda fabula precisa ser contada. Será que toda fabula começa com era uma 

vez? Toda fábula ensina algo a alguém, que é a moral da história. Agora eu vou ler o texto 

original".  

Após a leitura, a professora comentou que o cachorro tinha sido ganancioso. Depois 

pegou uma folha de papel oficio com algumas orientações para a produção textual e algumas 

linhas. Segue exemplo abaixo: 

 

Anexo 3 – atividade individual (atividade enviada da Secretaria de Educação) 

 

Nome: _________________________________________    Data: ___________________ 
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Imagine uma personagem que também vai se encontrar em uma situação difícil e narre essa história. 

Antes de começar a escrever, planeje a organização de sua narrativa em três etapas: 

 

1- Começo – apresente a personagem, onde estava, o que estava fazendo e como se viu de repente em 

uma situação difícil.  

 

2- Meio – conte como ela se sentiu, os apuros que passou, o que ela precisou fazer, que decisões 

precisou tomar. 

 

3 – Fim – Relate como ficou resolvida a situação. 

 

4- Não esqueça de usar a pontuação adequada e organizar os parágrafos de forma que o texto possa ser 

bem compreendido por seus leitores.  

Dê um título para sua história.  

 

 

A atividade foi lida junto com os alunos e depois foi dada a seguinte orientação: “Isso 

parece com um conto, mas eu não quero que escrevam um conto, eu quero que escrevam uma 

fabula. Vocês vão fazer uma fábula que conheçam”. Em seguida, colocou o titulo no quadro: 

A cigarra e a formiga. Os alunos iniciaram a produção escrita. Os que iam terminando, iam 

mostrando à professora. Tocou o sinal de finalização da aula e os alunos saíram, mas nem 

todos tinham terminado a atividade.  

Podemos observar, nessa aula, duas atividades distintas; uma de leitura com 

interpretação oral do texto e outra de produção de texto, solicitando a transformação de conto 

para uma fábula.  

Na atividade de interpretação oral houve dois tipos de focos de reflexão. Em um 

primeiro momento, buscaram apreender sentidos gerais do texto, na busca de identificar qual 

seria "a moral da história". Nesse momento, eles se posicionaram como interlocutores e 

explicitaram suas atitudes frente à mensagem: disseram que não deveriam querer ser o outro. 

Houve, também, situação de antecipação de sentidos de outro texto com base no título “O cão 

e o osso”. Como foi dito, os alunos levantaram algumas hipóteses sobre como seria a fábula e 

a docente perguntava qual seria a moral da história pensada. Foi observado que tal tipo de 

atividade ajudou os estudantes a ativarem conhecimentos prévios e despertou a curiosidade 

para a leitura do texto. Assim, as atividades contemplaram habilidades importantes, sem se 

prenderem a um modelo fixo de atividade didática (questões escritas de interpretação de 

textos). 

Além da discussão sobre os sentidos do texto, houve ênfase também na reflexão sobre 

as características do gênero fábula. É importante chamar a atenção para o que já dissemos 

anteriormente, quanto ao trabalho com fábulas nessa turma. Esse gênero foi mencionado pela 

docente no momento da entrevista. Os alunos tinham um livro com fábulas que levavam para 
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casa, ou seja, poderiam lê-lo em casa. A professora disse que também lia com eles fábulas em 

sala de aula.  

Como foi discutido anteriormente, a habilidade de inferir informações em fábulas é 

descrita no nível 8 da escala de proficiência apresentada pelo INEP. Os dados mostraram que 

nenhuma criança atingiu tal nível. A forma de pontuação da Prova Brasil, no entanto, não nos 

permite saber se as crianças acertaram a questão, pois o nível depende da quantidade de 

questões corretas. Desse modo, como já foi dito, o que ela sinaliza na escala pode não ser o 

que realmente ocorreu nos testes das crianças. Como já informamos, no teste aplicado por 

nós, mais da metade da turma acertou a questão de elaboração de inferências feita com base 

em uma fábula.   

Caso as crianças tenham, de fato, errado a questão que exigia tal habilidade, podemos 

retomar alguns questionamentos já feitos: qual o nível de complexidade da fábula apresentada 

na Prova Brasil? Será que os alunos acertaram a questão que avaliava essa habilidade e não 

acertaram outras daquele nível e por isso não puderem ser classificados como nível 8? Como 

chegar a uma resposta para essas perguntas, se não se tem acesso às questões? Será que essas 

questões foram pensadas por essa professora ao ver o resultado da sua escola na Prova Brasil?  

Esse mesmo gênero foi contemplado na aula seguinte.  

 

 Quinta observação  

 

A professora iniciou a aula com uma atividade sobre fábulas. Os alunos tinham que ler a 

fábula “O furão, o coelho e o gato”, no livro “Fabulinhas famosas” e responder as questões 

que ela havia colocado no quadro. A professora saiu para a formação e as estagiárias ficaram 

na sala.  

 

Texto 

O furão, o coelho e o gato. 

 

O furão perdeu sua casa nas chuvas, quando o rio transbordou. Um dia viu a toca vazia de um 

coelho e resolveu dormir ali. Era uma toca boa e quentinha, bem protegida, junto a uma árvore. O 

legítimo proprietário do lugar tinha ido buscar comida no bosque. 

Ao voltar, ficou indignado: 

_Seu invasor, saia já da minha casa! Como ousa se apossar do que me pertence? Fora, 

folgado! 

_ Por que deveria ir embora? 

_Replicou o furão. _ a toca parece feita sob medida feita para mim. Estava vazia quando 

cheguei. E quem garante que é mesmo sua? Mostre-me um papel assinado pelo tabelião! 
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_ Eu não tenho escritura, mas juro que a casa é da minha família há várias gerações – gemeu o 

coelho.  

O furão não quis nem saber, e eles discutiram muito, sem nada concluir. Até que o furão teve 

uma idéia:  

_ Que tal consultarmos um bom juiz, o gato papão?  

O coelho concordou e foram juntos à casa dele.  

_ Cheguem mais perto – miou o gato pançudo, de olhar matreiro. _ Estou surdo, não o escuto 

bem.     

Os dois se aproximaram e falaram ao mesmo tempo:  

_ Senhor gato, nasci e vivi nessa toca há anos... 

_ Mentira, seu juiz, estava abandonada quando entrei. 

_ Ainda não ouço. Cheguem mais perto –pediu papão. 

O furão e o coelho obedeceram. Já estavam a poucos centímetros e iam recomeçar as 

explicações, quando o patife pulou sobre eles e devorou-os, dizendo: 

_ Ótimo que haja tanta discórdia! Quem lucra sou eu. 

 

Moral da história: “Em vez de disputar com os outros, una-se a eles. Assim, não dará chance a 

ninguém mais forte de tirar proveito da briga entre vocês”.  

 

VIEIRA, I.C. Coleção fabulinhas famosas. São Paulo: Rideel, 2001.  

 

        

No quadro 
 

Recife, 04 de novembro de 2009.  

 

                               Exercício de português 

 

1°) Quais os personagens da fábula? 

2°) Em que espaço acontece a fábula? 

3°) Qual  o tempo da fábula?      

4°) Escreva o conflito do texto da fábula? 

5°) Qual o desfecho do texto da fábula? 

6°) Qual o motivo do furão ter ocupado a toca? 

7°) Escreva uma frase que identifique a fala do personagem? 

8º) Como você entendeu a moral da fabula?  

 

A turma estava mais calma que de costume e os alunos estavam fazendo a tarefa. À 

medida que ficavam sem ter o que fazer, os alunos ficavam mais agitados, conversando, 

falando alto e gerando pequenos conflitos em sala (xingamentos e empurrões). As estagiárias 

observavam os alunos.  

Depois, os estudantes saíram para merendar e, em seguida, recrear. Logo depois teve 

vacinação. Depois, os alunos formaram uma fila com o lápis na mão e saíram para outra sala 

para votar. Nessa sala havia vários cartazes com sugestões de melhoria para a escola, a 

comunidade e com nomes para representantes da escola. Os alunos votaram, foi feita a 

chamada para saber quem votou e os alunos voltaram para a sala. Ao chegar à sala, a 

professora começou a corrigir a atividade que estava no quadro, coletivamente. Depois 

continuou a atividade no quadro: 
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9°) Se o personagem do gato não existisse na  história, como seria o final na sua opinião? 

 

Os alunos faziam a atividade e mostravam à professora. Na continuidade da aula, a 

professora anotou a atividade de matemática no quadro.  

Mais uma vez, percebemos o trabalho com fábulas em sala de aula, o que corrobora os 

comentários feitos anteriormente. Ao analisarmos as questões escritas propostas pela 

professora, observamos que as mesmas não são de múltipla escolha como as que aparecem na 

Prova Brasil, porém, assim como essas, mobilizam algumas habilidades que estão na Proposta 

Pedagógica da Rede e na matriz da Prova Brasil.  

Podemos perceber que as questões 1 a 5 estavam relacionadas ao descritor D7 – 

identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

A sexta questão era de localizar informações explicitas no texto, pois os alunos teriam 

que identificar nas falas dos personagens os motivos que são explicitados por eles. Essa 

habilidade está relacionada ao D1- localizar informações explícitas em um texto.  

A sétima questão, “Escreva uma frase que identifique a fala do personagem”, está 

relacionada ao D10 – Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor em um texto”, pois segundo o texto do documento que contém a matriz de 

habilidades da Prova Brasil, nesse descritor “pode-se avaliar a habilidade de o aluno 

identificar quem fala no texto e a quem ele se destina” (BRASL, 2009, p. 54).  

A questão 8 "Como você entendeu a moral da fabula?" demanda que os estudantes 

apreendam sentidos gerais do texto, de modo que não há, na matriz, um descritor específico 

para tal questão. No entanto, é uma questão que mobiliza diferentes habilidades de leitura. 

Em relação à questão 9 "Se o personagem do gato não existisse na  história, como 

seria o final na sua opinião?", pode-se dizer que é de extrapolação do texto, mas que requer 

também apreensão dos sentidos gerais. 

 

 Sexta observação  

 

No primeiro momento, a professora estava no planejamento e as estagiarias ficaram na 

sala fazendo a atividade de Matemática. Foi dado o intervalo. Após o recreio, a professora 

retornou à sala e iniciou a atividade de correção dos problemas de matemática, colocando os 

cálculos no quadro.  Logo em seguida, a docente começou a organizar a sala para os alunos 

concluírem a atividade de Matemática e depois distribuiu a avaliação de Língua Portuguesa e 

Artes.  Segundo a educadora, a avaliação era igual para todas as turmas.  
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Atividade 

 
ESCOLA  

ALUNO (A): _______________________ 

TURMA: 2º CICLO – 2º ANO __________ PROFESSOR (A): _____________________ 

 

AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA E ARTES 

II SEMESTRE 

 

ÁRVORE RARA 

 

 
 

1) DE QUE ÁRVORE TRATA O TEXTO? _________________________________________________ 

2) A ÁRVORE DE NATAL PODE SER CONSIDERADA RARA? POR QUÊ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________ 

  

3) A FORMA COMO O TEXTO FOI ESCRITO LEMBRA ALGUMA IMAGEM? QUAL?  

_______________________________________________________________________________________

_____ 

 

4) NAS ÁRVORES COMUNS COLHEMOS FRUTOS. E NESTA ÁRVORE, O QUE COLHEMOS? 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

 

5) EM QUE MÊS DO ANO ESTA ÁRVORE SURGE? 

_______________________________________________________________________________________

_____ 
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6) RETIRE DO TEXTO UMA PALAVRA QUE SE REFERE A:  

SUBSTANTIVO: _________________ 

ADJETIVO: ___________________ 

VERBO: _____________________ 

 

7) ESCREVA A FONTE DO TEXTO: 

______________________________________________________________________ 

 

8) RETIRE DO TEXTO 10 PALAVRAS EM ORDEM ALFABÉTICA: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________ 

 

9) CHEGOU NATAL! ELABORE UM CONVITE PARA UM COLEGA VIR A FESTA 

NATALINA DA ESCOLA. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________ 

 

10) REPRESENTE O TEXTO EM FORMA DE DESENHO: 

 

 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                      BOA SORTE! 

 

  Observamos que as questões de compreensão 1, 2, 4, 5 do texto tratam da elaboração 

de inferências, ou seja, estão relacionadas ao D4 – inferir uma informação implícita em um 

texto. 

 A questão 3 refere-se à utilização de recursos gráficos. Tal habilidade está relacionada 

ao D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, 

foto etc.).  

 A sexta questão exige dos estudantes conhecimentos relacionados à classificação 

gramatical, pois é preciso que os mesmos tenham domínio do que seja um substantivo, um 

adjetivo e um verbo para que possam reconhecê-los no texto. Não é, na verdade, uma questão 

de compreensão do texto. 
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A sétima pergunta exige o reconhecimento da fonte do texto, ou seja, de onde o texto 

foi retirado. Tal questão está mais relacionada aos conhecimentos referentes ao suporte nos 

quais os textos estão inseridos.   

A questão seguinte (“Retire do texto 10 palavras em ordem alfabética”) aborda os 

conhecimentos relativos à ordem alfabética. Não é, portanto, uma questão de compreensão 

dos sentidos do texto. 

A nona questão é de produção textual. Nela, percebemos que houve a preocupação em 

explicitar o gênero a ser produzido, a finalidade do texto, bem como, seus possíveis 

destinatários.  

E, por fim, uma prática que parece ser costumeira nas escolas, representar o texto 

através de desenho. 

As análises relativas à professora A mostram que ela contempla diferentes habilidades 

de leitura presentes na matriz da Prova Brasil. Nas aulas foram observadas atividades muito 

similares às questões do teste usado nesta avaliação de larga escala e outras que não tinham 

tais características. Houve, portanto, diversidade das questões. No entanto, foi possível 

perceber que a mediação durante as atividades era muito restrita à realização das atividades e 

checagem das respostas. Não havia reflexões mais aprofundadas sobre os textos lidos e nem 

diversidade de finalidades de leitura. 

 

8.3.1.2 Observações realizadas na turma do professor B.  

 

 Essa foi uma das turmas em que se teve mais dificuldades de observação, pois alguns 

dos dias combinados eram remarcados pelo docente.  

 

 Primeira observação 

 

 A aula teve início com uma atividade em que os alunos utilizavam o caderno e o livro. 

Os alunos tinham que ler o texto "É conversando que a gente se entende!", que estava no livro 

didático "A grande aventura", de Regina Carvalho e Vera Regina Anson, da 4º série, e 

responder a atividade do quadro no caderno. Esse era o livro de Língua Portuguesa utilizado 

na escola.  

 

               Atividade no quadro: 

         
1º) Copie do texto lido o que se pede 
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Substantivos Verbos Artigos Adjetivos 

Próprios Comuns 

 

   

     

     

  

Alguns alunos estavam fazendo a atividade e outros fingiam que estavam realizando a 

tarefa proposta. Os que faziam, mostravam a atividade ao professor ou pediam ajuda e ele 

explicava. A atividade foi iniciada antes do recreio e finalizada no fim da aula. 

Como pode ser observado, os alunos não precisavam “ler” o texto, apenas procurar as 

palavras solicitadas pelo professor. Podemos afirmar que essa não foi uma aula de leitura, mas 

uma aula com foco em classificações gramaticais. Leitura requer compreensão e para 

classificar palavras os alunos não precisavam compreender o texto, apenas ter domínio das 

classes gramaticais para escolhê-las corretamente.  

Nessa aula, portanto, não foi contemplada nenhuma das habilidades de leitura citadas 

no documento curricular e descritas na Prova Brasil.  

 

 Segunda observação 

 

A aula foi iniciada com a leitura do texto intitulado “O que é cidadania?”, do livro 

“Interagindo com a história – 4ª série”. Cada aluno era “convidado” a fazer a leitura em voz 

alta. O professor dizia o nome do aluno e ele lia o texto todo ou a metade, aluno por aluno da 

sala. Os alunos liam baixo demais, só o professor conseguia acompanhar a leitura. O professor 

falava para alguns alunos lerem mais alto. Houve uma pausa para a merenda. Em seguida, o 

professor falou: “Bem, o que vocês viram? O que é cidadania? É respeitar os outros, é ajudar 

uma velhinha a atravessar a rua; o que é cidadão de verdade? É respeitar os outros para ser 

respeitado”. O professor perguntava e respondia. Depois, disse que se duas pessoas que 

moram em lugares diferentes fossem a uma loja comprar móveis, o da Avenida Caxangá seria 

aprovado e o "do beco", não: “A essa pessoa tá sendo dado o direito de cidadão?”.  

Os alunos, aparentemente, não tinham entendido a questão. O professor começou a 

dizer que cidadania é para a pessoa desenvolver o direito de cidadão; poder denunciar um 

médico; ter o direito de troca de produto, se o produto estiver estragado ou com a data de 

vencimento ultrapassada; que os alunos também podiam escolher a religião que quisessem, 

escolher a sexualidade. Segundo ele, isso era exercer a cidadania. Ninguém estava prestando 

atenção ao que o professor dizia, mas estavam todos sentados e calados.   
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Em seguida, pediu aos alunos que fizessem uma atividade do livro didático. Os 

estudantes deveriam ler as questões no livro e anotar as respostas no caderno. As questões 

tratavam sobre as atitudes que os alunos deveriam ter para serem considerados cidadãos. As 

perguntas eram acompanhadas de alternativas para que os discentes pudessem marcar: nunca, 

às vezes e sempre. 

Quando iniciaram a atividade, tocou para o recreio; alguns alunos saíram e outros 

permaneceram na sala fazendo a atividade.  Após o intervalo, o professor fez duas tabelas no 

quadro, uma contendo na vertical os números de 1 a 12 e a outra, os números de 13 a 24, na 

horizontal havia em cada uma, nas colunas, na primeira linha, as letras A, B e C. 

 

Exemplo: 

 
 A B C 

01   X 

02 X   

03 X   

   

 

Os alunos continuavam respondendo a atividade do livro. Logo depois, o professor 

refez a tabela que tinha posto no quadro, ficando da seguinte forma:  

 

 1 2 3 4 5 6 7 Pontos 

1         

2         

3         

4         

(...)         

12         

 

 

Nos quadrados, o professor anotou as alternativas dos alunos no número 

correspondente à questão. Ele pegava o caderno de quem ia terminando e ia marcando. 

Depois falou do valor das letras no teste: A – 2,   B – 1,  C – 0. Abaixo de 8 teria que mudar 

de atitude. De 8 a 12 precisaria ficar mais atento às ações. Acima de 12 estariam bem, por 

isso, "o país inteiro agradecia". O professor somou os pontos dos alunos e colocou do lado das 

respostas. A maioria dos alunos ficou entre 8 e 12 pontos. O professor falou: “A gente só pode 

melhorar o todo se começar por nós. Pense em você, o resto vem depois”. Depois contou a 

história do pai que levou um quebra-cabeça para o filho, de um lado era o mundo e do outro o 

corpo humano. Quase ninguém prestava atenção, mas estavam sentados e calados. Em 

seguida, iniciou uma tarefa para casa no quadro.  
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Atividade para casa 

 

Construa um texto explicando com suas palavras:  

a) O que é cidadania. 

b) Mínimo de linhas: 15 linhas.  

c) Observando: pontuação, letras maiúsculas, parágrafos.  

 

Obs: Fazer numa folha à parte.    

 

 

Depois de anotarem a tarefa de casa, o professor passou nas bancas recolhendo os 

livros e avisou que queria a atividade numa folha à parte.  

Observamos que, no primeiro momento, quando o professor pedia para que os alunos 

lessem o texto, o mesmo estava avaliando naquele momento apenas a fluência em leitura, a 

compreensão não parecia ser o foco. Quando iniciou a reflexão sobre o texto, o docente 

também não parecia preocupado com o que os alunos tinham compreendido do mesmo, pois 

as questões levantadas por ele, eram por ele mesmo respondidas.  

Na sequência, quando o professor solicitou aos alunos que respondessem as questões 

sobre cidadania, as mesmas eram de elaboração pessoal. Os discentes deveriam dizer se 

determinadas atitudes, eles tinham sempre, às vezes e nunca. Essas questões não podem ser 

consideradas questões de compreensão, pois os alunos não precisavam recorrer ao texto para 

respondê-las.  

Em seguida, foi solicitada, aos alunos, uma produção de textos sobre o que é 

cidadania, tema do texto que tinha sido lido em sala. Foi uma atividade de resumo do que 

tinha sido lido e discutido em sala, corroborando o que o educador havia dito no momento da 

entrevista: ele falou que gostava de solicitar resumos aos alunos. Quanto a essa prática, 

podemos dizer que é importante, pois a partir dela pode-se observar se os alunos conseguirem 

compreender a idéia central do texto, que é uma estratégia de leitura muito importante. 

Contudo, é preciso dizer que essa prática apenas não é suficiente para que os alunos possam 

desenvolver diferentes habilidades de leitura.  

Algo interessante a ser comentado nessa turma é que os alunos, diferentemente dos 

estudantes das outras salas observadas dessa mesma escola, eram bastante silenciosos e 

quando falavam ou conversavam, o faziam em voz baixa, e a sala era sempre organizada com 

as cadeiras enfileiradas, sem ficar uma cadeira fora da fila.  

 

 Terceira observação 
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O professor iniciou a aula entregando os livros de Geografia (Interagindo com a 

Geografia) e pediu aos alunos para ler um texto sobre a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Os alunos estavam com o livro sob a cadeira, mas nem todos o usavam. Uns liam o 

texto, outros folheavam, outros olhavam os jogos do livro, outros riscavam o caderno, outros 

cochilavam sobre o livro, outros ficavam com o livro aberto, mas não faziam nada, só 

observavam o movimento. A turma estava silenciosa. Quem conversava era trocado de lugar. 

O professor estava sentado em uma cadeira por trás do birô recortando um mapa e observando 

a turma.  

Um aluno estava com uma folha. O professor levantou e foi pegar o livro do aluno, 

mas o aluno não quis entregar. O docente perguntou se ele tinha terminado de ler e ele disse 

que não. Então o educador perguntou por que ele estava com o papel se não tinha lido e 

guardou o papel.  

Depois o professou reclamou com uma aluna que mudou de lugar e pediu que ela 

sentasse em outra cadeira. Em seguida disse que os alunos iriam até as nove horas e que 

depois pegaria os livros. E ficou caminhando pela sala.  

 

P: Eu mandei ler, num foi? Escrever nada.  

 

Na sequência, o professor colocou o cabeçalho no quadro. Alguns alunos começaram a 

conversar discretamente, o professor parecia não perceber. Um aluno pediu um lápis para o 

colega, o professor respondeu que não tinha levado e perguntou pelo material que tinham 

recebido.  

Na continuidade, o professor recolheu os livros didáticos que estavam com os alunos e 

colocou em cima do birô e iniciou uma atividade no quadro. Colocou o cabeçalho e em 

seguida a atividade: 

 

 - Escreva com suas palavras um resumo sobre o que você leu.  

 

Observe:  

-Letras maiúsculas 

-Parágrafos  

-Pontuação 

-Leia sempre: palavras, frases e os parágrafos escritos.  

 

 

Seguindo a aula, o docente trocou mais dois alunos de lugar. Alguns alunos ficavam 

perguntando aos colegas o título do texto; uns faziam a atividade e outros, não. Um aluno 
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mostrou a atividade ao professor, ele fez algumas perguntas, mas não dava para ouvir, porque 

falava muito baixo. Outra aluna mostrou a atividade ao professor e ele falou para a turma que 

achava que não tinham lido todo o texto e comentou:  

 

P: Final de ano, né?  Todo mundo passado, né? Mas tem que pensar mais na frente. Gente, eu 

disse que o texto começa na página dez. Eu não sei se é inocência... Quem leu essa parte 

aqui? 

A: Eu, eu! 

P: Você leu? No seu texto não aparece nada daqui.  

 

O professor deu uma bronca em quem não havia lido o texto. Depois devolveu os 

livros e pediu que, por favor, eles lessem o texto. Houve uma pausa para o recreio e logo 

após, os alunos foram para a sala e ficaram conversando enquanto aguardavam a merenda. 

Nesse momento, o docente pediu para que se concentrassem na atividade enquanto 

continuavam esperando a merenda. O professor chamou a atenção mais uma vez. Saíram para 

merendar. Ao retornar continuaram a atividade. Após algum tempo, o professor chamou a 

atenção para a atividade e disse que ia tomar o livro. Alguns alunos faziam a atividade e 

outros, não. No final do horário, o professor passou recolhendo os livros (sem falar nada).  

A descrição da aula mostra que o docente propôs aos alunos a leitura silenciosa. Após 

a mesma, o professor pediu, como tinha feito na aula anterior, o resumo do texto lido. Como 

foi exposto anteriormente, resumir textos é uma atividade importante, que ajuda a desenvolver 

a habilidade de apreender sentidos gerais do texto e a identificar as ideias principais, no 

entanto, o docente não realizava nenhuma reflexão sobre os resumos elaborados, de modo que 

não havia confronto entre o que os estudantes tinham selecionado para compor seus resumos e 

nem quanto às possíveis interpretações do texto.  

 

 Quarta observação 

 

Na quarta observação, o professor iniciou a aula falando sobre bulling. Levou uma 

reportagem para ler para os alunos. O professor lia e os alunos conversavam. Ele perguntou o 

que era bulling e ele mesmo respondeu. Depois os alunos ficaram atentos à leitura do texto (o 

professor falava e lia baixinho).  

Logo depois, o professor falou que parecia que iriam tirar o recreio e dizia que isso era 

contra a lei, pois os alunos e os professores tinham direito ao intervalo e que teria uma reunião 

para ver como ficaria essa questão e que entregaria o texto lido em sala para a coordenação 
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para ver o que iriam resolver. Na continuidade, colocou uma atividade de revisão de 

Matemática no quadro. Era uma atividade de resolução de dois problemas. 

Como ocorreu em outras aulas, foi observado que o professor, ao explorar a leitura de 

um texto, elaborava questões, mas não estimulava os alunos a responder, pois ele mesmo 

apresentava as respostas.  

 

 Quinta observação 

 

O professor iniciou a aula com uma revisão oral de Historia e Geografia, pois os 

alunos iriam fazer uma prova aplicada pela Prefeitura.  Depois, entregou a prova aos alunos. 

Após a realização e recolhida da atividade, quase ninguém tinha respondido a terceira questão 

e o docente comentou: “Tem um livro para estudar e a gente faz o questionário”.  

Em seguida, eles foram merendar e depois recrear. Na continuidade, o professor ia 

lendo as questões da avaliação e perguntando a resposta aos alunos e comentando. Quase 

ninguém prestava a atenção. Depois fez revisão de Matemática.  

Essa turma foi a que mais houve remarcação das observações por parte do professor 

por diferentes razões elencadas por ele, o que impossibilitou a realização de mais 

observações, devido ao curto tempo que tínhamos para fazê-las, de setembro a dezembro de 

2009, e também porque quatro das cinco turmas observadas era no horário da manhã e quando 

havia remarcação da observação, às vezes, o dia sugerido pelo professor já estava agendado 

para observar outra turma.   

Como foi descrito, o professor marcou as visitas para os dias em que iria contemplar o 

ensino de leitura. Desse modo, é possível perceber que ele tinha uma certa uniformidade em 

suas aulas. As leituras em sala aconteciam de forma silenciosa, realizadas pelos alunos. 

Depois, era solicitado um resumo do texto lido; leitura em voz alta feita pelo professor com 

comentários dele sobre o texto lido. Havia, portanto, ênfase no desenvolvimento da fluência 

de leitura e na habilidade de sumarizar o texto lido. Parecia haver uma concepção do 

professor de que a “explicação” do assunto tratado no texto seria uma estratégia de ensino da 

leitura. 

Curiosamente, os melhores desempenhos dos alunos no primeiro dos testes realizados por nós 

foi nessa turma. Esse fato pode nos induzir a diferentes indagações: (1) Tal prática 

possibilitou aos alunos esse desempenho, mesmo considerando que muitos não prestavam 

atenção ao que estava sendo posto, mesmo que estivessem calados e sentados?; (2) Esses 
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alunos já apresentavam as habilidades referentes à compreensão leitora desenvolvidas em 

outras etapas de escolarização?   

 

8.3.1.3 Observações realizadas na turma do professor C.  

 

 Primeira observação 

 

Na primeira aula observada, o professor solicitou que os estudantes copiassem,  no 

caderno, dois poemas que ele havia posto no quadro. Depois, o professor sublinhou algumas 

palavras dos poemas e pediu aos alunos que procurassem no dicionário o significado delas. 

Enquanto os alunos escreviam, o professor fazia a chamada.  Quando os alunos terminavam 

de escrever o que estava no quadro, pegavam o dicionário e iniciavam a pesquisa. O professor 

circulava na sala, ajudando os alunos que estavam com dificuldade de encontrar as palavras 

no dicionário. Depois, os alunos saíram para merendar e para o recreio. Após o recreio, o 

professor iniciou a aula de Matemática.  

Observamos nessa aula que o objetivo principal era a escrita do poema no caderno e 

depois a pesquisa no dicionário. Nenhuma dessas práticas garante a leitura do texto. Desse 

modo, não foram contemplados os objetivos pretendidos pelo docente no que concerne à 

leitura: "uma leitura com compreensão, onde os alunos tenham consciência do que estão 

lendo".   

Contudo, é importante ressaltarmos a importância da atividade de procurar palavras no 

dicionário como uma das estratégias que contribuem para a compreensão de um texto, pois 

diante de palavras desconhecidas que não consigam compreender o sentido da mesma pela 

articulação das partes do texto, faz-se necessário a recorrência à alguns recursos, tais como, o 

uso de dicionário. Porém, este não foi o caso da aula observada.   

 

 Segunda observação 

 

Na segunda observação, o professor tinha combinado que a aula de leitura iniciaria às 

dez horas. Ele trabalharia Matemática no primeiro momento. Ao chegar na escola, o professor 

disse que tinha mudado de planos e que tinha decido passar a tarefa que estava no quadro e  

trabalhar o orçamento participativo.  

Havia a seguinte atividade no quadro: 
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Tarefa de classe  

 

1) Escreva um texto sobre a semana das crianças para vocês:  

* No mínimo 20 linhas.  

2) Leia o texto de vocês, e depois contem para os seus colegas como foi a sua 

semana. 

3) Retire do texto de vocês 15 palavras e veja o significado delas.  

 

 

Os alunos saíram para o recreio e na volta foram distribuídos dicionários para uns 

estudantes e folhas de papel ofício para outros. Os que estavam com o dicionário tinham que 

procurar o significado de 15 palavras do texto produzido e os que tinham recebido a folha 

deveriam escrever o cabeçalho e um texto sobre as necessidades do colégio, do bairro 

(orçamento participativo). O professor disse que os alunos poderiam escrever ou desenhar. 

Tocou para os alunos irem para casa, mas eles ficaram concluindo a atividade. 

Nessa aula, vemos, mais uma vez, a produção textual acompanhada da oralização da 

mesma e a procura de palavras no dicionário. Nesses momentos em que os alunos estavam 

copiando o texto do quadro ou procurando e copiando palavras do dicionário eram os 

momentos em que os alunos ficavam mais calmos, não sabemos se, talvez por essa razão, 

essas práticas fossem constantes em sala de aula, como mencionou o professor em sua 

entrevista.   Convém ressaltar que a procura da palavra no dicionário e a escrita da mesma no 

caderno não implica que necessariamente os estudantes refletissem sobre os sentidos das 

mesmas no texto.  

  

 Terceira observação 

 

Na terceira aula observada, o professor pediu aos alunos que copiassem um texto do 

livro didático de Língua Portuguesa no caderno (páginas 82 e 83). O professor disse que era 

para trabalhar a leitura e a produção de texto. O texto era uma reportagem intitulada 

“Brincadeiras”, de Marilene Felinto. O livro de Língua Portuguesa utilizado na escola era “A 

grande aventura: língua Portuguesa”, de Regina Carvalho e Vera Regina Anson, da editora 

FTD.  

À medida que terminavam de copiar o texto, o professor iniciava a confecção de uma 

caixinha com os alunos. Depois os alunos saíram para merendar e recrear. Na volta para a sala 

de aula deu-se continuidade à confecção das caixas até a saída dos alunos.   

Os alunos passaram parte da aula fazendo a cópia de um texto que estava no livro 

didático. Como dito anteriormente, o fato de copiarem não garante a leitura, tão pouco a 
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compreensão ou atribuição de sentido ao que estava posto no papel. Ao dizer que seu objetivo 

era "trabalhar a leitura e a produção de texto", o docente parecia não ter clareza de que copiar 

um texto não implicava a leitura do mesmo com compreensão. Não percebia também que 

"escrever no seu caderno algo que esteja no livro" não é uma atividade de produção textual.  

 

 Quarta observação 

 

Na quarta aula observada, o professor estava afastado porque estava doente e ficou 

uma estagiária na sala. Nesse dia, a estagiária iniciou a aula trabalhando História com os 

alunos. Eles tinham que copiar as perguntas, ler o texto e depois responder as questões. Eles 

tinham que fazer um comparativo entre o império e a república e tinham que encontrar trechos 

que justificassem as afirmativas.  

Em seguida, chegou uma professora na sala e levou duas alunas para o reforço. A 

professora que estava acompanhando a turma ficava junto dos alunos e os ajudava a procurar 

a resposta para o exercício. Alguns alunos brincavam e a professora perdia a paciência e 

reclamava com a turma (gritando). Uma das alunas só falava gritando com a professora. 

Alguns alunos ficavam esperando a professora chegar junto para responder a atividade. Ela lia 

o texto e marcava a resposta para a criança.  A professora dizia para os estudantes que 

estavam conversando: “Baixe a cabeça e pare de conversar”. Houve uma pausa para a 

merenda e depois o recreio.  

Após o recreio, a turma foi para a biblioteca. Nesse espaço, cada aluno pegou um 

livro. Alguns estudantes queriam pegar jogos, mas a professora não permitiu. Outros não 

queriam pegar nenhum livro. A princípio a professora leria para o grupo as histórias 

escolhidas por eles, mas desistiu da ideia e pediu que cada aluno lesse a sua. Diante da recusa 

de uns alunos de lerem os livros que tinham em mãos, a docente retornou à ideia inicial. A 

professora lia o livro e ninguém prestava atenção. Cada um olhava o livro do qual tinha posse. 

Foi dessa forma até a hora da saída.  

A situação de levar os alunos para a biblioteca e deixá-los ler livremente é, sem 

dúvidas, uma estratégia para formação de leitores. Tal prática pode estimular o gosto pela 

leitura e ajudar os alunos a desenvolverem diferentes habilidades de compreensão, contudo a 

professora tinha muitas dificuldades para mediar o processo pedagógico, de modo que a 

participação na aula ficava muito comprometida.   

 

 Quinta observação 
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Na quinta observação o professor distribuiu livros para os alunos – O melhor da poesia 

brasileira. Os alunos deveriam ler o texto e procurar algumas palavras no dicionário. O 

professor grifava no livro as palavras que deveriam ser procuradas. Ele ia passando nas 

bancas e ajudando os alunos a procurarem as palavras no dicionário. O professor era muito 

requisitado pelos alunos nos grupos. A turma estava muito calma, todos fazendo a atividade. 

Em seguida foram merendar. Após a merenda, os alunos retornaram à atividade.  

Enquanto os alunos ainda estavam fazendo a atividade, o professor começou a 

escrever um texto no quadro. Alguns alunos desfizeram o grupo e começaram a escrever o 

que o professor estava colocando no quadro. 

Tocou para o recreio, o professor continuou escrevendo no quadro. Uma parte dos 

alunos saiu e outra ficou escrevendo. Quando a pesquisadora estava copiando a atividade, o 

professor entregou a atividade xerografada. A atividade tinha sido enviada pela Secretaria de 

Educação. 

 

 

No quadro 

 

A galinha preta 

 

     Estava-se no fim do jantar de família. Prato de resistência: galinha ensopada. Dona Glória, 

que até então nada dizia, interrompeu a balbúrdia geral.  

      _ Estava muito bom, obrigado; gostei muito mesmo, embora prefira galinha frita.  

    Uma das sobrinhas explicou: 

     _ Frita não dava, a galinha era muito velha.  

     _Muito velha... – ecoou Glorinha – Não me diga que foi aquela galinha preta! 

     _Foi, sim – confessou a sobrinha.  

     Dona Glorinha ergueu-se e correu para o banheiro, com as mãos no estômago. Ao voltar, 

não se conteve, desabafou: 

    _Mas vocês! Como é que vocês não compreendem que era impossível, que eu não podia 

comer uma galinha que conheço pessoalmente!   

 

QUINTANA, Mário. Sapo Amarelo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. 

 

GLOSSÁRIO 

Balbúrdia – confusão, algazarra.  

 

1.Ordene as frases, observando a ordem em que os fatos aconteceram.  

(   ) dona Glorinha saiu correndo para o banheiro. 

(   ) no jantar foi servido galinha ensopada.  

(   ) dona Glorinha perguntou se a galinha era a preta. 

(   ) dona Glorinha disse que era impossível comer uma galinha que ela conhecia pessoalmente.  

(   ) houve um jantar de família.  

 

Agora marque uma das alternativas abaixo, de acordo com o que você ordenou: 
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(A) 1, 2, 3, 4, 5.  

(B) 4, 2, 3, 5, 1.  

(C) 5, 4, 3, 2, 1.  

(D) 1, 3, 5, 4, 2. 

 

2.Quais das palavras em negrito fizeram Dona Glorinha desconfiar que tinha comido a galinha 

preta? 

 

(A) a galinha ensopada.  

(B) a galinha preta. 

(C) a galinha era muito velha. 

(D) galinha frita. 

 

Em seguida, os alunos que tinham saído, voltaram do recreio e continuaram copiando 

o texto do quadro. Quando passou a atividade para o quadro, o professor mudou a palavra 

Glorinha por Glória. Alguns alunos faziam a atividade do quadro e outros faziam a do 

dicionário. À medida que concluíam, mostravam ao professor.  

Os alunos ainda estavam fazendo a atividade quando terminou o horário de aula. O 

professor explicou a atividade e os alunos se organizaram para sair.  

Mais uma vez percebemos a prática de procurar palavras no dicionário, que nessa 

turma parecia estar sempre presente. Dessa vez, percebemos uma atividade diferente realizada 

em sala: a mesma havia sido enviada pela Secretaria de Educação.  

A respeito da atividade de compreensão textual enviada pela Secretaria de Educação, 

podemos observar que a mesma apresenta uma pergunta seguida por alternativas de A à D. Na 

primeira questão, os estudantes precisavam identificar as partes do texto e ordená-las. Tal tipo 

de atividade pode ajudar a desenvolver habilidades de organizar mentalmente, 

sequencialmente, informações do texto.  

A questão 2 era uma questão de elaboração de inferências. Na matriz da Prova Brasil é 

representada pelo D4- inferir uma informação implícita em um texto.  

Como pode ser visto, nessa aula houve maior diversificação de habilidades de leitura 

contempladas, porém, mais uma vez, não houve reflexão sobre os diferentes modos de lidar 

com o texto, sobre possíveis interpretações. O "treino" de questões de compreensão parecia 

ser o foco.  

 

 Sexta observação 

 

O professor iniciou a aula com a escrita do assunto no quadro. Ele estava trabalhando os 

porquês.  
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No quadro 

 

Tarefa de classe 

 

1º) Porquê, porque, por que e Por quê. 

Há quatro formas diferentes de escrever a palavra porque: Por quê, Por que, porque, porquê. 

Observe o uso de cada forma nos exemplos: 

 

- Por que você não foi à aula ontem 

  

A forma por que é usada quando se trata de pergunta direta ou indireta. 

 

Porque ele estava doente 

 

A forma porque é utilizada na resposta 

 

Você não foi à aula ontem, por quê? 

 

A forma por quê é utilizada como pronome interrogativo e significa razão, motivo ou causa.  

 

Posso saber o porquê de você não ter ido à aula ontem?  

 

O porquê é um substantivo e por isso mesmo é o único dos porquês que aceita plural. 

Normalmente é precedido de artigo, pronome ou numeral.  

Após a escrita do assunto o professor colocou uma atividade no quadro.  

 

Atividade:  

 
1. Responda com atenção marcando (X) na resposta certa e formando uma frase com o 

PORQUE marcado: 

 

a) A forma usada para fazer uma pergunta de maneira direta ou indireta é: 

(  ) Por que  

(  ) Porque 

(  ) Por quê  

(  ) Porquê  

  

b) A forma usada como substantivo normalmente precedido de artigo, pronome ou 

numeral: 

(  ) Por que  

(  ) Porque 

(  ) Por quê  

(  ) Porquê  

 

c) A forma usada para responder uma pergunta é:  

(  ) Por que  

(  ) Porque 

(  ) Por quê  

(  ) Porquê  

 

d) A forma usada no final de uma pergunta, imediatamente antes do ponto de 

interrogação é:  

(  ) Por que  
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(  ) Porque 

(  ) Por quê  

(  ) Porquê  

 

2. Reescreva as frases abaixo, complementando-as com as diferentes formas do 

PORQUÊ. 

 

a) * você está triste? 

b) Posso saber o * de tanta tristeza?  

c) Você está triste, *?  

 

 

Quando o professor escreveu a letra C do primeiro quesito uma parte da turma foi para 

a informática. Meia hora depois eles voltaram e os que estavam na sala foram para a 

informática, exceto três alunos (dois não tinham concluído a atividade e um havia dito um 

palavrão com a colega). Em seguida, foram merendar.  

Nessa aula observada não houve foco no ensino da leitura, mesmo tendo sido 

combinado que a aula observada seria de leitura.   

As análises das aulas do professor C evidenciam que a leitura não era enfatizada nas 

aulas observadas, embora tenha sido combinado que as observações devessem ocorrer em dias 

em que tal eixo de ensino fosse priorizado. Pode-se, assim, levantar a hipótese de que, de fato, 

o docente tinha muitas dificuldades para conduzir o ensino da leitura ou que não considerava 

que tal eixo de ensino devesse ser priorizado nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

8.3.2 Observações realizadas nas turmas da escola 2.  

 

 Nessa escola foram observadas duas turmas do quinto ano. Uma no horário da manhã 

e outra no horário da tarde. As observações na primeira turma começaram após o período em 

que foram acompanhadas as outras turmas, pois a professora estava afastada e havia uma 

substituta na sala e a direção da escola só permitiu as observações após a volta da professora. 

 Pelos quadros dos resultados dos testes dos alunos vistos no capítulo anterior, os 

percentuais mais baixos em algumas das questões dos testes aplicados por nós foram na turma 

da professora A, exposta a seguir.   

 

8.3.2.1 Observações realizadas na turma da professora A.  

 

 Primeira observação 
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A aula foi iniciada com uma atividade do livro de Ciências (paginas 106 e 107). Os alunos 

deveriam responder as questões no caderno. Os alunos se organizaram em dupla (dois alunos 

por livro).  

Em seguida, a professora iniciou a correção coletiva da atividade. Um aluno leu a 

questão e todos leram as alternativas e responderam. Quando terminou a correção, os alunos 

foram para o anexo do prédio da escola.  

Ao chegar na biblioteca (minibibloteca, espaço de leitura) que ficava no prédio anexo, 

os alunos sentaram e a professora disse que, naquele dia, iria ler um gibi para a turma. 

Perguntou se os estudantes gostavam de ler gibi, se tinham essa prática, se compravam gibi 

para ler. Terminada essa breve conversa, foi iniciada a leitura do gibi do Sesinho, pela 

docente, para as crianças.  

Em alguns momentos, a leitura era interrompida pela professora para chamar a atenção 

de quem se dispersava. Depois de terminar de ler o texto, a docente perguntou: 

 

P: Quem lembra do nome da historia? 

A: Feriado todo dia 

E foi fazendo outras questões sobre o texto. 

P: Vocês concordam que é bom o feriado? 

A: É, mas não todo dia.  

 

Em seguida, a professora disse que de acordo com o que os alunos tinham falado, ela 

iria entregar uma folha e os alunos tinham que contar uma cena, um momento importante 

vivido na escola em forma de gibi e começou a resgatar oralmente essas situações com os 

alunos. 

       Os alunos realizavam a atividade, enquanto a professora circulava na sala. Estavam todos 

juntos em uma grande mesa. Alguns alunos faziam perguntas sobre o que deveriam fazer e a 

professora dava algumas sugestões. Os alunos que terminavam a atividade podiam pegar um 

gibi para ler. Depois eles interromperam a atividade para merendar, outros continuaram.  

Após a merenda, os meninos retornaram para a sala no outro prédio que ficava 

próximo ao anexo. Todos caminhavam juntos. Na sala, a professora elogiou a atividade 

realizada pelos alunos. 

Vemos nessa aula a leitura realizada pela professora para a turma, de modo que a 

mesma serviu como modelo de leitora para os estudantes. Intercalava a leitura com perguntas. 

Como foi discutido no capítulo 2, essa prática pode contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias diversas pelos alunos.  
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Como comentado pela professora, existia uma prática de leitura de gibis em sala de 

aula. Ela realizava tal tipo de leitura coletivamente e depois deixava os alunos à vontade para 

lerem os textos livremente.  

Nessa aula, o foco, de fato, era na formação de leitores, de modo que diferentes 

habilidades de leitura eram mobilizadas, além de haver um estímulo à leitura autônoma das 

crianças. 

 

 Segunda observação 

 

Na segunda observação, a docente iniciou a aula com uma brincadeira intitulada 

“matando a charada”. Primeiro foi colocado um problema de Matemática; depois foi 

elaborada uma pergunta de Ciências e depois uma de Língua Portuguesa: foi perguntado 

quantas letras e quantas sílabas havia na palavra “competição”. Um aluno foi ao quadro e 

escreveu.  

 

P: Lembra da regra que a gente estudou essa semana?  

 

O aluno escreveu a palavra corretamente e disse que tinha dez letras e cinco sílabas. A 

professora chamou outro aluno, este escreveu corretamente e disse que eram dez letras e 

quatro sílabas. A professora pediu para os alunos circularem as sílabas. O primeiro circulou as 

consoantes e o segundo, as vogais. A professora chamou o terceiro aluno e ele escreveu 

corretamente e circulou as sílabas do mesmo jeito que o segundo. A professora ficou 

indignada pelo fato dos alunos não acertarem as sílabas e chamou outro aluno para responder. 

No grande grupo um aluno falou: “num é a,e,i,o,u, não”. A professora pediu para todos 

sentarem e chamou a atenção para o que seria sílaba e letra. Nesse momento, um aluno 

lembrou e falou e os outros atentaram para o que era. A professora chamou uma aluna para 

separar as silabas e ela separou certo.  

A docente continuou o desafio com Geografia, depois Matemática. Em seguida, a 

professora mandou pegar os cadernos de casa. 

Observamos que alguns alunos dessa turma, ou seja, concluintes dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, ainda apresentavam dificuldade na hora da separação de sílabas, não 

apenas dificuldade, mas não sabiam diferenciar sílabas de consoantes e vogais. Mediante a 

percepção de tal dificuldade, a professora na tarefa para casa passou uma atividade de 
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separação de sílabas e de colocação no número de letras e sílabas. A docente parecia não 

conhecer a necessidade das crianças, talvez porque tivesse passado um tempo afastada.  

Observamos que as questões colocadas pela professora na tarefa de casa não eram de 

compreensão textual, pois não havia nenhum texto. A mesma procurava resgatar os 

conhecimentos dos alunos sobre conteúdos diversos, possivelmente, já discutidos em sala de 

aula.  

 

 Terceira observação 

 

Na terceira observação a aula foi iniciada com a orientação para o livro de biografia. A 

professora escreveu no quadro: 

              

Biografia 

 

1 – Ana Maria machado 

2 – Carlos Drummond de Andrade 

3 – Betinho   

4 – Airton Senna 

5 – Tarsila do Amaral 

6 – Anita Malfatti 

7 – Santos Dumont 

8 – Leonardo da Vinci 

9 – Tom Jobim 

10-Vinícius de Moraes 

 

Em seguida, dividiu quem ia ficar com que personalidade e falou que na sala de 

informática eles iriam pesquisar sobre a biografia da pessoa. Se a biografia fosse muito 

grande, não precisava colocar tudo, podiam escolher algumas coisas. A professora perguntou 

o que era preciso ter em uma biografia e os alunos foram falando: "onde nasceu; profissão; o 

que gosta ou não gosta; o que ficou marcado na vida dele; com quantos anos ele começou a 

fazer...". 

Os alunos foram divididos. Um grupo ficou na sala e o outro foi para a informática. O 

grupo que ficou na sala se organizou em dupla para jogar (jogo: Escreva corretamente - jogo 

de perguntas e respostas como uma trilha). A professora mandou um ler para o outro a 

instrução do jogo e depois jogar.  

Passado certo tempo, os estudantes que tinham ido para a aula de informática 

iniciaram a volta para a sala de aula. À medida que voltavam iam jogando. Uma dupla pegou 

outro jogo (memória). 
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Após a volta do grupo da sala de informática, os alunos foram merendar e, em seguida, 

a professora colocou a tarefa de casa no quadro. 

                            

Casa 11/11/09 

 

* Pesquise uma noticia de jornal e siga os seguintes passos; 

a) Leia 

b) qual o titulo? 

c) Do que fala? 

d) O que você achou dessa noticia? Escreva 

e) Traga a notícia para a sala.  

 

 

Em seguida, os outros alunos foram para a informática e os que estavam na 

informática ficaram na sala jogando. Após o retorno da sala de informática, os alunos 

conversaram sobre o que tinham pesquisado.  

A princípio, a docente falava junto com os alunos a definição do que seria uma 

biografia e que informações apareciam na mesma. Tal atividade contribuiu para que os 

estudantes melhor identificassem e reconhecessem o gênero. Tal habilidade está relacionada 

ao D9 – identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros da matriz de habilidades da 

Prova Brasil. Esse descritor pode ser visto a partir do Nível 2 na escala de proficiência 

apresentada pelo Inep, com a seguinte redação: identificam o conflito gerador e a finalidade 

do texto. Tal redação remete mais aos contos que a outros gêneros, mesmo narrativos, como a 

biografia. A atividade realizada tinha como propósito refletir sobre as características do 

gênero biografia, incluindo suas finalidades. 

Nessa aula, a leitura foi realizada com a finalidade de pesquisar, pois os alunos 

deveriam fazer uma pesquisa sobre as personalidades apresentadas no início da aula e fazer 

uma seleção do que era mais importante. Nesse momento, percebe-se que dentre outras 

estratégias os estudantes tinham que colocar em ação a estratégia de selecionar as informações 

mais importantes para os propósitos de leitura, eliminando as secundárias.   

 Por fim, a professora solicitou aos alunos a leitura do jornal perguntando o título e do 

que tratava a mesma. Mais uma vez, vemos o D9, nesse caso podemos mencionar as 

habilidades do INEP acima descritas, e talvez uma a mais, a seguinte: inferem a finalidade do 

texto a partir do suporte.  

 Nessa aula, foi possível verificar que a professora realmente enfocou o trabalho com 

leitura, favorecendo a leitura com uma finalidade clara, e, ao mesmo tempo, estimulando que 

algumas habilidades de leitura importantes fossem mobilizadas pelos estudantes. No entanto, 
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não houve uma mediação problematizadora, com exploração mais aprofundada dos textos 

lidos pelas crianças. 

  

 Quarta observação 

 

A quarta aula observada foi iniciada com uma conversa sobre a feira de 

conhecimentos que seria na sexta-feira e dariam continuidade ao trabalho sobre a preservação 

no Recife e sobre o lixo.  

Em seguida, a professora perguntou aos alunos como tinha sido a Prova Brasil. 

 

A1: Foi fácil. 

A2: Eu só lia um pedacinho do texto e respondia. 

A3: Eu li tudinho.  

Ficou claro, na conversa entre professora e estudantes, que alguns alunos não tinham 

respondido as questões porque não estavam estimulados a ler.  

Depois, a professora saiu da sala, voltou com o jornal e mostrou uma foto que estava 

com a manchete “Aníbal Bruno será dividido”.  A reportagem contava que o presídio seria 

dividido em três. Tal presídio fazia parte da comunidade. Os alunos começaram a contar fatos 

ocorridos no presídio, brigas, rebeliões, explosão. Um dos alunos morava bem próximo ao 

presídio. A professora disse que a construção era para evitar a superlotação e assim evitar as 

rebeliões. Em seguida, foi solicitado aos alunos que formassem trios e abrissem os cadernos. 

A professora entregou um livro de Ciências para cada grupo e colocou a página no quadro 

correspondente ao tema. 

 

 

No quadro: 

O meio ambiente. 

1) Poluição – pág. 50 

O que é poluição? Juntar os conceitos. O que causa? Tipos de poluição. Onde em Recife tem se 

concentrado a maior poluição? 

2) Reciclagem  

3)Preservação – 42 

 

Houve uma pausa para a merenda. Após a merenda um grupo estava indefinido. A 

professora sentou junto com o grupo e começou a discutir o que fariam.  
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Na sequência, uma turma da Educação Infantil chegou na sala e pediu licença para 

fazer uma entrevista com os alunos. Eles disseram sete pontos turísticos do Recife e pediram 

para que votassem em dois e saíram da sala.  

Depois a professora anotou no quadro o tema do 4º grupo.  

 

4) Utilizando material reciclável. 

 

Depois foi feita a reorganização da sala e a professora iniciou a escrita da tarefa de 

casa no quadro:  

 

Casa 17.11.09 

 

1º) Leia o poema  

 

A natureza  

 

(Sylvio Luiz Panza/Ecologia em quadrinhos, Ed. FTD) 

 

Há quem fale em natureza 

E imagine algo distante  

Grande mata, uma floresta, 

Um animal, um elefante 

 

Saiba que a natureza  

Não é só o que é gigante. 

Também são pequenas coisas 

Preservá-la é importante. 

 

Põe fogo na floresta  

O que solta um balão, 

Ele faz o que não presta 

Ao jogar lixo no chão. 

 

Cuide bem da natureza  

No que está ao seu alcance  

Muito faz quem faz um pouco 

Pense nisso e passe adiante  

 

Você é parte da natureza  

E precisa dela para viver  

Por isso, cuide DELA! 

 

A professora deu um tempo para os alunos escreverem e depois pediu para alguns alunos 

lerem. Os meninos liam uma estrofe e as meninas outra. Depois continuou a atividade no 

quadro. 

 

2º) Ilustre o poema, de acordo com o que diz cada estrofe.  

 

1ª estrofe  
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 Espaço da folha do caderno 

 

3º) Reflita e responda:  

a) Se poluirmos toda a água e o solo, o que acontecerá conosco? 

b) Imagine que você pudesse mandar um recado para as pessoas que destroem a natureza, 

o que você escreveria? Use sua criatividade.  

c) E você, como contribui para a preservação do meio ambiente? 

 

 

Em seguida, a professora passou nas bancas olhando os cadernos. Eles arrumaram as 

bolsas e a aula foi encerrada.  

A princípio quando é lida a manchete do jornal com os alunos vemos que a docente 

procurou levantar os conhecimentos prévios sobre o tema e levou algo relacionado ao 

contexto em que viviam, considerando que o presídio ficava próximo à comunidade onde os 

alunos moravam e onde a escola estava estabelecida.  

Na sequência, na atividade escrita passada para ser respondida em casa, a professora 

utilizou o gênero poema. Primeiramente foi contemplado o trabalho voltado ao 

desenvolvimento da fluência ao solicitar a leitura do texto.  

A questão seguinte, de solicitar aos discentes a ilustração do poema, vai requerer deles 

o entendimento da idéia principal de cada estrofe. No entanto, pode-se questionar se tal tipo 

de atividade de fato favorece a busca dos sentidos do poema. 

As demais questões propostas requerem a opinião dos alunos, enfocando a ativação de 

conhecimentos prévios.  

 

 Quinta observação 

 

A quinta aula observada foi iniciada com a correção da tarefa de casa. Nem todos 

tinham feito. A tarefa era escrever algo de um desenho que tinham feito. Depois a docente 

recolheu a atividade.  

Em seguida, a professora pegou um painel em TNT e colocou na frente da sala e 

retomou o que tinham falado na feira de conhecimentos que tratava sobre o meio ambiente, 

tema do painel. Nele, tinha o contorno da cidade do Recife com as palavras: água, poluição, 

reciclagem, lixo, preservação. A professora perguntou o que tinham aprendido com a feira e 
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com o estudo sobre meio ambiente. Falaram dos males causados pela poluição, o lixo jogado 

e a coleta seletiva.  

Depois, a professora pediu para os alunos colocarem no papel o que tinham falado e 

em seguida repetiu a orientação da atividade. Os alunos deveriam escrever um texto falando 

de cada um dos eixos que foram falados. Nesse momento, a professora lembrou que tinha 

esquecido de falar sobre a poluição do ar e fez uma ligeiríssima observação sobre isso.  

Na sequência, a docente mostrou uma folha de papel pautado e disse que na parte 

externa da folha os alunos deveriam desenhar situações ligadas ao meio ambiente, explorando 

os pontos falados e na de dentro deveriam fazer um texto informativo.  Perguntou o que era 

um texto informativo e disse que as pessoas que iriam ler não estavam na sala, por isso 

deveriam detalhar e que o texto deveria ter começo, meio e fim. A atividade seria para a nota, 

assim como a primeira.   

 Na continuidade, teve a merenda e depois a professora recolheu a atividade e iniciou 

outra no quadro:  

 
Casa: 03.12.09 

 

1º) Leia as palavras, separe-as em sílabas e classifique-as em: monossílaba, dissílaba, trissílaba 

ou polissílaba. 

 

Anel -   

Possibilidade -  

Emoção -  

Pastel -  

Lápis –  

Pássaro –  

Ambiente –  

Invenção -   

 

2º) Identifique e classifique os verbos nas frases. 

 

a) André comprou bolinhas de gude. 

b) Hoje iremos jogar bola. 

c) Paulo joga bola 

d) Na ganhará uma bola 

 

3º) Escreva um exemplo de frase com cada tipo estudado 

(afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa) 

 

               Matemática 

1º) Escreva os números a seguir por extenso. 

 

a) 1837 

b) 10895 

c) 151893 

d) 785392 
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e) 667626 

 

2º) Calcule os problemas a seguir: 

 

a) Em um supermercado chegaram 32 caixas de chocolates com 26 chocolates em cada caixa. 

Quantos chocolates chegaram no supermercado ao todo? 

b) Foram vendidas 12 caixas desses chocolates. Quantas caixas tem agora? 

 

 

Nessa aula observada não foram realizadas atividades destinadas ao eixo da leitura. No 

momento da produção textual, vimos que a docente pediu um texto informativo, mas não 

informou o gênero, tal tipo de texto também é mencionado na escala do INEP no nível 1. 

Também disse que as pessoas que iriam ler o texto não estariam na sala, mas não informou 

quem seriam essas pessoas. Na continuidade, disse que era uma atividade para nota, 

possivelmente, a interlocutora dos textos dos alunos seria ela, e a mesma estava na sala e os 

alunos sabiam disso.  

  

 Sexta observação 

 

Na sexta observação, a aula foi iniciada com a divisão da turma. Uma parte foi para a 

sala de informática e a outra ficou na sala de aula. Os alunos que ficaram na sala de aula 

deveriam estudar a tabuada de multiplicar por 4, 5, 6, 7.  

Depois, a professora pediu aos alunos que fizessem um desenho para um concurso da 

rede, falando sobre a paz. Houve uma interrupção para a merenda e continuaram o desenho. 

Em seguida, ocorreu uma troca: os que estavam na sala de aula foram para a sala de 

informática e os que estavam na sala de informática foram para a sala de aula. Com os alunos 

que estavam na sala, a professora disse que ia fazer a chamada oral para a tabuada. Os que 

iam fazendo a atividade, podiam jogar. Alguns alunos brincaram com o jogo “Escrever 

corretamente”, depois pegaram o jogo de dama e foi encerrada a aula.  

A única atividade de leitura ocorrida na sala de aula nesse dia foi referente à leitura da 

instrução do jogo. Vemos que a leitura tinha finalidade explícita, os alunos liam para 

compreender as regras do jogo, possivelmente, nesse momento várias estratégias de leitura 

foram acionadas, mas não percebemos nenhuma atividade sistemática de reflexão sobre as 

diferentes estratégias de compreensão leitora.   

 

8.3.2.1 Observações realizadas na turma do professor B.  

 

 Primeira observação 
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A aula foi iniciada com a leitura do gibi do Sesinho. Um aluno lia, havia uma pausa e 

fazia-se um comentário, outro lia e fazia-se um comentário e os alunos davam continuidade. 

Os alunos estavam lendo os textos sobre webdesigner; sites de busca; brincar fora de casa; 

rede (Sesinho – contatos imediatos; ano 8, nº 92, issn 1519-7891).  

Em seguida, os alunos receberam uma folha de papel para escreverem ou desenharem 

quais melhorias deveriam ocorrer na escola e na comunidade (orçamento participativo).  

Logo depois, o professor comentou as propostas feitas pelos alunos, em especial, o uso 

de farda pelo professor, perguntando se isso beneficiaria mais a comunidade do que resolver a 

falta de água. Os alunos estavam muito tocados pelo assunto da farda.  

Logo depois, o professor pediu aos alunos que abrissem o livro de Ciências na página 

60 e copiassem o conteúdo. Depois, o professor começou a explicar o assunto copiado pelos 

alunos. Em seguida, pediu que os alunos iniciassem leitura. O professor dizia o nome do 

aluno e ele lia. Havia uma pausa e o professor dava uma explicação.  

Foi feita uma pausa na leitura do livro de Ciências e foi dito aos alunos que deveriam 

escolher um dos livros literários para uma leitura de 15 minutos. Os livros disponíveis eram: 

Um passeio pela áfrica; A lenda da vitória-régia; Do outro lado tem segredos; Fábulas de 

Esopo; A princesa que escolhia; Ou isto ou aquilo; Utopia não, esperança sim; Lendas do 

folclore; A festa na floresta; A revolta dos caranguejos gigantes.   

Na continuidade, pediu a um aluno que lesse a página 62 do livro e pediu que os 

alunos respondessem as questões 1 e 2. Essas questões ficaram para casa.  

No primeiro momento da aula, como foi exposto, houve a leitura de gibi, 

especificamente, do Sesinho, o mesmo lido pelos alunos da professora anteriormente 

analisada. Como foi dito pela professora, esse era um projeto da escola, o que nos conduz a 

acreditar que os alunos tinham familiaridade com o gênero em questão. No teste aplicado por 

nós, vimos percentuais distintos relacionadas à questão que avaliava a habilidade de elaborar 

inferências em textos do gênero tirinha. Apenas 37,5% dos alunos acertaram. Na questão 

referente ao D5 - interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, 75% dos alunos 

acertaram a questão. Quanto à identificação da finalidade do texto, repetiu-se o percentual da 

primeira questão apresentada: 37,5%.    

No segundo momento em que houve a leitura em sala de aula, podemos perceber que a 

partir da atividade trabalhada era vista a fluência dos alunos em leitura, mas não havia uma 

atividade sistemática que explorasse as diferentes estratégias de leitura. É certo que os alunos, 

ao lerem, acionavam essas estratégias, no entanto, não havia exploração coletiva dos textos ou 
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atividades em que o professor pudesse ajudar as crianças a resolver possíveis dificuldades de 

compreensão dos textos.  

No terceiro momento de atividade de leitura, vemos que o professor permitiu na sala 

de aula um espaço para leitura livre. Os alunos escolhiam um livro e ficavam à vontade para 

fazer a leitura do mesmo. Tal prática pode contribuir para o desenvolvimento do hábito de ler 

textos literários, como também pode ajudar os discentes a desenvolver o gosto pelo ato de ler 

e entender que também se lê por prazer, por fruição, e não apenas para aprender um 

determinado conteúdo, como era vivenciado nas práticas de leitura ocorridas em sala com as 

diferentes áreas do conhecimento.  

 

 Segunda observação 

 

O professor iniciou a aula solicitando os cadernos com a tarefa de casa. Em seguida, 

entregou um teste de português com textos e perguntas e outra folha com tirinha com a 

personagem Mônica. A partir da tirinha os alunos deveriam produzir um texto. 

Depois, o professor iniciou a leitura dos textos. Quando terminou de ler, alguns alunos 

já haviam terminado de responder as perguntas. Os alunos que tinham terminado a atividade 

puderam desenhar em uma folha. O professor passava nas bancas e lia as respostas e sugeria 

aos alunos que tinham errado para reverem as suas respostas.  

 

Atividade 

 
Teste de Português  

 

Nome da escola: 

Nome do professor: 

Nome do aluno: 

Série:                      Turma:                             Turno: 

 

Leia o texto:  

 

O Retorno do Patinho. 

 

Afonso era o mais belo cisne do lago príncipe de Astúrias. Todos os dias, ele contemplava sua 

imagem refletida nas águas daquele chiquérrimo e exclusivo condomínio para aves milionárias. 

Mas Afonso não se esquecia de sua origem humilde. 

-Pensar que, não faz muito tempo, eu era conhecido como o Patinho Feio... 

Um dia, ele sentiu saudades da mãe, dos irmãos e dos amiguinhos da escola.  

Voou até a lagoa do Quaquenhá. O pequeno e Barreto local de sua infância.  

A pata Quitéria conversava com suas amigas chocando sua quadragésima ninhada. 

Alfonso abriu suas largas asas brancas.   

-Mamãe! Mamãe! Você se lembra de mim? 
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Quitéria levantou-se muito espantada. 

Se-se-senhor cisne... quanta honra... mas creio que o senhor se confunde... 

-Mamãe...? 

-Como poderia eu ser mãe de tão belo e nobre animal? 

Não adiantou explicar. Dona Quitéria balançava a cabeça.  

- Esse cisne é mesmo lindo... mas doido de pedra, coitado... 

Alfonso foi então procurar a Bianca. Uma patinha linda do pré-primário. Que vivia chamando 

Alfonso de feio. 

- Lembra de mim, Bianca? Gostaria de me namorar agora? He, he, he.  

- Deus me livre! Está louco? Uma pata namorando um cisne! Aberração da natureza. 

Alfonso respirou fundo. Nada mais fazia sentido por ali. Resolveu procurar um famoso bruxo 

da região. Com alguns passes mágicos, o feiticeiro e astrólogo Omar Rhekko resolveu o 

problema. Em poucos dias, Alfonso transformou-se num pato adulto. Gorducho e bastante sem 

graça. Dona Quitéria capricha fazendo lasanhas para ele.  

- Cuidado para não engordar demais, filhinho. 

Bianca faz um cafuné na cabeça de Alfonso. 

- Gordo... pescoçudo... bicudo... Mas sabe que eu acho você uma gracinha? 

Viveram felizes para sempre.  

 

Coelho, Marcelo. “O Retorno do Patinho Feio”, Folha de S. Paulo, 19 mar. 2005. Folhinha, p.8. 

 

1. De acordo com o texto, Alfonso 

A – foi reconhecido facilmente pela família 

B – teve que recorrer à bruxaria para ser aceito por sua família. 

C – ficou muito bonito após a transformação. 

D – estava sendo esperado por todos os seus amigos. 

 

Leia o texto  

 

A raposa e as uvas 

 

Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. A safra 

havia sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os 

beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. 

Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo:  

 - Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não servem. Se 

alguém me desse essas uvas, eu não comeria. 

Moral: desprezar o que não se consegue conquistar é fácil.  

 

Esopo, Fábulas de Esopo. Companhia das letrinhas. São Paulo, 1994 (compilação). 

 

2. De acordo com o texto, a Raposa desistiu das uvas porque  

A – as uvas estavam azedas.  

B – a safra não tinha sido boa. 

C – as uvas estavam verdes.  

D – a parreira era inatingível.  

 

Leia o trecho  

 

Antes de surgir o primeiro ser vivo, só havia rochas e água no planeta que habitamos. Durante 

bilhões de anos, a natureza foi moldando a superfície da Terra. O solo, de onde nascem as 

plantas e árvores, levou muito tempo para ter a composição que apresenta hoje. Nessa “receita” 

milenar (ou deveríamos dizer “bilenar”?) da natureza, o ser humano começou a introduzir 

alguns ingredientes estranhos que, como se diz em culinária, poderão fazê-la desandar.  
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Ciência Hoje das crianças. Rio de Janeiro: Ano 11, jul., 1998.  

 

3. De acordo com o texto, deduzimos que a adição de ingredientes 

estranhos à natureza poderá  

 

A – prejudicar o nosso planeta.  

B – ajudar o nosso solo.  

C – conservar a natureza. 

D – preparar melhor o bolo.  

 

Leia o texto 

 

O Menino maluquinho 

 

Era uma vez um menino maluquinho  

Ele tinha o olho maior que a barriga  

tinha vento nos pés  

umas pernas enormes (que davam para abraçar o mundo) 

e macaquinhos no sótão (embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão) 

Ele era um menino impossível  

Ele era muito sabido  

ele sabia de tudo  

a única que ele não sabia  

era como ficar quieto.  

 

4. A expressão “tinha o olho maior que a barriga” é o mesmo que 

dizer: 

A – Não comia muito. 

B – Comia devagar. 

C – Comia demais. 

D – Não comia.  

 

 

Após um tempo, o professor recolheu a atividade de leitura e entregou a de produção 

de texto. Uma professora chegou na sala e avisou que os alunos iriam para a biblioteca 

(minibiblioteca, uma estante com livros e umas mesinhas num hall na frente da sala, espaço 

de leitura).  

 

Atividade 

 
Leia o quadrinho 
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5. A partir do quadrinho, dê continuidade à história.  

 

O dia estava bonito, Magali e Cebolinha passeavam muito felizes na floresta 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

(...). 

  

Na continuidade, a atividade foi recolhida e os alunos foram merendar. Na sequência, 

os estudantes foram para a biblioteca. A professora (responsável pela Hora do conto) iniciou 

falando para os meninos de um livro sobre a cultura afro na cidade do Recife. Ela lia e ia 

comentando com os alunos o que estava sendo lido. Em seguida foram para a sala de aula e 

para casa. 

Na primeira atividade, que contemplava a compreensão textual, vemos uma questão de 

elaboração de inferências. Essa habilidade é requerida na matriz de habilidades da Prova 

Brasil no D4 – inferir uma informação implícita em um texto; esse descritor apresenta 

habilidades correspondentes na escala de proficiência desde o nível 2, inferem informação em 

texto verbal (características do personagem) e não-verbal (tirinha), mas essa habilidade parece 

não se aplicar a este caso; no nível 3 também existe uma habilidade que trata da temática, mas 

que também não se aplica ao caso: interpretam, a partir de inferência, texto não-verbal 

(tirinha) de maior complexidade temática. No nível 4, também existe uma habilidade que trata 

de inferência, que reflete melhor o tipo de questão proposta às crianças: inferem informação 
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em texto narrativo longo. No entanto, como foi discutido, não há pistas para saber se na Prova 

Brasil o texto utilizado seria considerado longo.  

A questão seguinte retirada do texto “A raposa e as uvas” também é inferencial, e 

sobre essa se poderia usar as mesmas reflexões acima. Contudo, existe no nível 8, na escala de 

proficiência do INEP, uma habilidade de inferência específica para o gênero: inferem 

informações em fábulas. Nenhumas das crianças dessa escola atingiram tal nível no resultado 

da Prova Brasil. Essa habilidade nos põe diante de duas interrogações: inferir informações em 

fábulas é mais difícil do que em outros gêneros? Será que a habilidade de selecionar entre 

informações explícitas e implícitas as correspondentes a um personagem de um texto não 

poderia ser adequada para este caso, considerando que as informações referem-se ao 

personagem do texto? Por que a habilidade de inferir informações em fábulas sem 

identificação do tamanho do texto está no nível 8, enquanto que a habilidade de inferir 

informação em texto narrativo longo está no nível 7, um nível a menos. Será que inferir 

informações em fábula mesmo sendo curta é mais complexo do que inferir informações em 

texto narrativo longo, sendo a fábula um gênero de estrutura tipológica predominantemente 

narrativa? Não nos parece clara a ordem em que algumas habilidades aparecem nessa escala e 

acreditamos que da mesma forma que temos dificuldade em entendê-la, os professores que 

ensinam os alunos que respondem ao teste também podem tê-la.   

A questão seguinte também trata da elaboração de inferências por parte dos alunos. 

Como dissemos anteriormente, essa questão contempla o D4 da matriz de habilidades da 

Prova Brasil.  

A questão seguinte é de reconhecimento de uma expressão no texto. Essa habilidade 

pode ser encontrada na matriz de habilidades da Prova Brasil no D3 – inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão no texto. A respeito desse descritor, é preciso que façamos algumas 

reflexões quanto às habilidades referentes a ele na escala de proficiência do INEP. No nível 4, 

encontramos duas habilidades: identificam o significado de uma expressão em texto 

informativo e inferem o sentido de uma expressão metafórica e o efeito de sentido de uma 

onomatopéia. No primeiro caso questionamos o fato de ser apenas em textos informativos e 

só aparecer nesse nível, e no segundo, por que agrupar expressão metafórica com efeito de 

sentido de uma onomatopéia.  

Apenas no nível 8 é que encontramos a habilidade “inferem o sentido de uma palavra 

ou expressão”. Por que essa habilidade mais geral aparece no nível mais elevado? Será que 

inferir o significado de uma palavra ou expressão em qualquer texto “não informativo” é mais 



 225 

difícil do que em textos ditos informativos. Mais uma vez, enfatizamos não compreender a 

lógica de organização das habilidades nos níveis.  

Como vínhamos discutindo, nesse aula, algumas habilidades importantes de leitura 

foram contempladas, no entanto, relacioná-las aos dados relativos aos desempenhos das 

crianças é difícil, em decorrência da imprecisão da escala de proficiência apresentada pelo 

INEP/MEC. 

  

 Terceira observação 

 

A aula foi iniciada com a atividade no livro didático. O professor pediu aos alunos que 

abrissem o livro na pág. 118, lessem e respondessem duas questões: A) Na sua opinião, por 

que muitos adolescentes usam piercing? B) O que você acha dos piercings? Você usaria? Por 

que? Os alunos respondiam as questões e mostravam ao professor. Os que terminavam, 

podiam ler o jornal. 

Depois, o professor disse que ia fazer um trabalho com jornal, pediu que os estudantes 

identificassem a data e o local. Logo depois, foi informando sobre cada caderno e página 

(regional 4, esporte..). O professor ia olhando a chamada na capa e os alunos procuravam a 

notícia nos cadernos. Em seguida, os alunos continuaram a ler livremente. 

Na sequência, o docente solicitou aos alunos que lessem os textos das páginas 119 e 

120 do livro didático “Porta aberta” silenciosamente, depois fariam a leitura em voz alta. 

O professor pediu aos alunos para comentarem o texto, mas os alunos não chegaram a 

falar, apenas um aluna disse que o texto falava de piercing e tatuagem. Quando o professor 

perguntou do que mais tratava o texto, ela não respondeu. O professor então começou a 

comentar sobre o assunto. Depois, os alunos foram dando sua opinião sobre o assunto e dando 

exemplos. 

Em seguida, foi iniciada a leitura compartilhada do texto. Uma aluna começou a 

leitura, houve uma pausa e foi reiniciada a discussão sobre o assunto.  

 

P: Vocês acham que é típico de adolescentes que querem estar na moda? 

A: Sim.  

P: Só adolescentes ou adultos também? 

A: Adultos e adolescentes. 

P: Mais o que? 

A: Adolescentes. 

(...) 

P: Gera discriminação? 



 226 

A: Gera. 

P: Por quê? 

A: As pessoas pensam que é coisa de marginal, meu pai, por exemplo. 

 

O professor perguntou ao aluno se ele (o pai) não gostava por causa da idade e o aluno 

disse que era por causa da idade, porque ele já tinha usado brinco. Foi continuada a leitura e 

depois foi feita uma pausa para a merenda.  

Após a merenda, foi concluída a leitura do texto 1 e iniciada a leitura do texto 2, 

realizada sem pausas. O professor indicava quem deveria fazer a leitura, quando achava que o 

aluno não estava lendo direito, o professor pedia que repetisse, podia ser pausa, entonação, 

erro na pronúncia.  

 

Texto 1 

Piercing, sim! 

 

Há mais de 2 mil anos, o ser humano já adornava o corpo usando objetos, pinturas e tatuagens, 

com a finalidade de realizar cerimônias religiosas e rituais.  

Hoje, algumas pessoas fazem o mesmo, porém com outras intenções: querem mostrar 

“atitude”, personalidade, ser aceitos nos grupos ou simplesmente mudar o visual. Por exemplo, o 

piercing não passa de um objeto de embelezamento, típico de adolescentes que querem estar na moda, 

identificando-se com outros da mesma idade, o que considero muito natural.  

No entanto, esse objeto de vaidade tem gerado muita polêmica, discussões e até discriminação. 

Pra que tanto bafafá por um simples enfeite? Qual é o problema em usá-lo? Se quem usa está feliz, 

satisfeito, é o que importa. É preciso respeitar a opinião dos usuários, mesmo que não concorde com 

ela.  

O maior argumento dos que são contra o piercing é dizer que ele é perigoso, pois pode causar 

inflamação. Mas, se colocado por profissionais habilitados e com rigorosa assepsia, o risco de 

contaminação e infecção fica totalmente afastado.  

Além disso, ao contrário da tatuagem, o piercing não é para sempre. Pode ser retirado e, em 

poucos instantes, vira coisa do passado, deixando de lembrança apenas uma pequena cicatriz.  

Em suma, eu acho que o piercing pode ser uma boa opção para quem quer mudar o visual de 

forma expressiva ou marcar uma fase de sua vida. Fica até maneiro um adereço na orelha, no nariz ou 

no umbigo. É só não exagerar.  

Mírcio A. Alves Filho.  

 

Texto 2 

Piercing, não! 

 

 Mesmo pensando no uso do piercing por um ângulo puramente estético, ele não me atrai. Ao 

contrário: é incontrolável o meu sentimento de repulsa e nojo quando vejo alguém com esses adereços 

pelo corpo.  

Na minha opinião, os que gostam de sofrer é que aderem a esse modismo, apenas para 

parecerem diferentes diante dos pais e dos amigos ou pelo simples desejo de imitar o grupo, o que 

considero pura falta de personalidade. 

O pior é que esse adorno é moda. E, como toda moda, passa. Mas quem um dia usou vai ter de 

recordação uma bela cicatriz. E essa será para sempre! 
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Além disso, o piercing pode trazer sérios riscos à saúde. Os maiores deles são as alergias e o 

surgimento de infecções, em consequência de má higienização do local, exigindo o uso de antibióticos 

e a retirada do adereço por processo cirúrgico.  

As jóias na língua são ainda mais perigosas. A língua é uma região úmida, cheia de vasos 

sanguíneos e particularmente vulnerável a infecções. Mesmo quando colocadas por profissionais, 

exigem um extremo cuidado na higiene bucal. Caso contrário, pequenos detrimentos alimentares 

podem se acumular, causando um tremendo mau hálito, infecções e problemas como a gengivite. Isso 

sem falar no comprometimento da dicção e no deslocamento dos dentes. 

Além disso, quem está procurando emprego deve pensar duas vezes antes de se decidir a 

colocar um piercing, pois esse adereço é discriminado por muitas pessoas, o que pode dificultar o 

acesso ao mercado de trabalho. Por tudo isso, pense bem antes de perfurar seu corpo!  

Erick de Melo. 

  

Em seguida, mandou os alunos escreverem e responderem as questões de 1 a 8, exceto a 

questão 2. 

 

Estudo do texto 

1. Responda oralmente.  

a) Qual é a intenção do texto 1? 

b) E a do texto 2?  

c) Na sua opinião, qual dos textos tem maior poder de convencimento? 

 

3. Responda oralmente. 

a) Se os textos fossem escritos para serem publicados em uma revista científica, os autores 

poderiam ter usado a mesma linguagem? Por quê?  

b) Que palavras foram usadas no texto para substituir a palavra piercing? 

c) Na sua opinião, foi importante o uso dessas palavras? Por quê?  

4. No seu caderno, liste os argumentos que cada autor usou para defender seu ponto de vista. 

5. Responda. 

Caso alguém quisesse convencer você a usar um piercing e você não concordasse com essa 

ideia, que argumentos usaria para defender seu ponto de vista?  

 

6. Os argumentos expostos no decorrer dos textos vão ficando cada vez mais fortes. A isso dá-

se o nome de escala argumentativa.  

 Responda. 

a) Qual foi o último argumento usado por Erick de Melo para defender seu ponto de 

vista? 

b) Você concorda que as pessoas que usam piercing podem ser discriminadas?   

 

7. O autor do texto 1 considera natural adolescentes aderirem ao piercing para imitar o grupo. 

Já o autor do texto 2 considera isso pura falta de personalidade.  

 Responda. 

a) Qual dos pontos de vista combina mais com o seu modo de pensar? Justifique.  

b) Por que o autor do texto 2 diz que as pessoas que usam piercing gostam de 

sofrer? 

8. Nos textos aparecem palavras que servem para ligar as idéias nos parágrafos e entre os 

parágrafos. Leia.  

 

“O pior é que esse adorno é moda. E, como toda moda, passa. Mas quem um dia usou vai ter de 

recordação uma bela cicatriz. E essa será para sempre!” 

 

 Responda.  
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a) Nesse parágrafo, que palavra foi usada para somar idéias?  

b) Que palavra foi usada para ligar idéias opostas?  

c) E que palavra poderia ser usada para substituir a palavra encontrada no item b?  

d) O autor se refere à cicatriz como “bela cicatriz”. Qual a intenção dele em se 

referir a ela assim?   

 

Em seguida, os alunos foram para casa.  

Observamos, nessa aula, no primeiro momento, duas questões de elaboração pessoal, 

os alunos não precisavam recorrer ao texto para respondê-las, mas também podemos dizer que 

eram questões de antecipação do tema do texto a ser lido. Essas questões fazem os alunos 

levantar hipóteses sobre o tema e fazer previsões sobre o texto a ser lido, estratégias de leitura 

importantes para a formação do leitor proficiente.  

Em seguida, é percebida a leitura livre dos textos encontrados no jornal, prática que 

pode incentivar o gosto pela leitura e que tem uma finalidade específica, ler para informar-se.  

Quando o professor faz a intervenção, nesse momento, percebe-se que trabalha características 

referentes ao suporte e a forma de apresentação dos textos no mesmo, como tal suporte está 

organizado. A habilidade que possa estar relacionada a esta encontra-se no nível 6 da escala 

de proficiência, inferem a finalidade do texto a partir do suporte.  

Na atividade seguinte, foram realizadas duas modalidades de leitura: a leitura 

silenciosa e depois a leitura compartilhada em voz alta. A respeito da primeira, em alguns 

casos, os alunos não faziam a leitura, principalmente porque sabiam que o texto seria lido em 

seguida pelo professor.   

No momento da leitura compartilhada, o professor podia avaliar a fluência dos alunos 

ao ler o texto. Ao interrogar sobre o que tratava o texto, os alunos pareciam não ter segurança 

sobre o tema principal do texto. Apenas uma estudante deu a resposta solicitada pelo 

professor.  

Após a leitura dos textos, os alunos tiveram que responder questões referentes aos 

mesmos. Nas duas primeiras questões, os alunos tinham que identificar a ideia central do 

texto. A terceira pergunta era de elaboração pessoal.   

Na sequência foi feita a pergunta: “Se os textos fossem escritos para serem publicados 

em uma revista científica, os autores poderiam ter usado a mesma linguagem? Por quê?”. Tal 

questão está relacionada ao D10- identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e 

o interlocutor de um texto.   

A questão seguinte, “Que palavras foram usadas no texto para substituir a palavra 

piercing?”, está relacionada ao D2 – estabelecer relações entre partes de um texto, 

identificando repetições ou substituições que contribuam para a continuidade de um texto. A 
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pergunta seguinte, “Na sua opinião, foi importante o uso dessas palavras? Por quê?”, é de 

elaboração pessoal, contudo para respondê-la o aluno teria que ter as habilidades relacionadas 

ao descritor acima mencionado.  

 A quarta questão “No seu caderno, liste os argumentos que cada autor usou para 

defender seu ponto de vista”, está relacionada ao D15- Reconhecer diferentes formas de tratar 

uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das 

condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.  As questões 6 e 7 

também estão relacionadas a esse descritor. Já a questão cinco é de elaboração pessoal, 

envolvendo a argumentação.  

 A oitava pergunta está relacionada ao D2- estabelecer relações entre partes de um 

texto, identificando repetições ou substituições que contribuam para a continuidade de um 

texto.    

 As análises dessa aula evidenciam que diferentes habilidades de leitura foram 

contempladas em decorrência da diversidade de questões propostas. No entanto, as respostas 

não eram problematizadas, não havia confronto entre o que as crianças respondiam, de modo 

que não havia aprofundamento das reflexões. 

 

 Quarta observação 

 

A aula foi iniciada com a leitura no livro de Ciências. O professor anotou no quadro:  

 

Glicose                   eco                  sistema 

 

Animais herbívoros e carnívoros.  

 

O professor pediu para um aluno começar a leitura, fez uma interrupção e deu algumas 

explicações:  

 

P: tudo que vem de bio está relacionado à vida. Seres bióticos são seres vivos e abióticos não 

vivos, mas nem por isso deixam de ser importantes para a nossa existência, por exemplo, 

água, é um ser biótico ou abiótico? 

As: abiótico  

P: Abiótico. Ainda teve algumas pessoas que ficaram pensando, mas é abiótico e lembrem-se, 

o professor já está com a memória um tanto abalada (...) 

P: Outro exemplo de ser abiótico que é importante para a nossa sobrevivência diária.  

A: água... 

P: açúcar não. O oxigênio, pessoal, você poderia passar um dia sem respirar? 

A: não. 

P: Não. Não pode. 
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P: o que é que eu quero que vocês façam agora? Copiem esse conteúdo aí no caderno de 

vocês, mas antes disso, J. comece aí lendo, onde tem ecossistema.  

A: faz a leitura do trecho 

Pausa. Fala do professor sobre o comportamento dos alunos. 

A: continua a leitura do trecho.  

P: Parou! Pessoal, vocês são seres vivos? 

As: sim.  

P: a planta é um ser vivo? 

P: então, todo ser vivo ele precisa de seres não vivos para sobreviverem, como a água, 

oxigênio, a luz do sol. Continua J. 

A: continua a leitura do trecho. 

P: parou. Continua F.  

A: continua a leitura do trecho.  

P: Parou. Volta aí F. O mar... 

A: continua a leitura  

P: antes de continuar a leitura, Jo., esse texto aí que F. concluiu a leitura foi tirado de onde? 

A: Do Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul. 

P: Então essa é uma forma de... local.  

A: Lagoa do Pantanal em Mato Grosso. Você pode indicar alguma relação entre as aves e o 

ambiente? 

P: E aí? Qual é a relação que essas aves tem com esse meio ambiente, com esse ecossistema 

ou vice-versa? Qual a importância do ecossistema para as aves? 

A: Tio, elas tão se alimentando aqui do ecossistema.  

P: Elas tão se alimentando. O que mais? 

A: ... 

P: Estão bebendo água. O que mais? 

A: estão livres. 

P: vai ter o solo. Essas aves precisam do ecossistema? 

A: Precisam.  

P: imagine que aí agora tivesse tudo seco. 

As: Elas iam morrer.  

P: Continua aí Jo. 

A: continua a ler.  

P: Não, não! Cuidado seu Jo. Volta aí. Presta atenção na vírgula, nesses sinais aí. Vamos lá! 

A: continua a leitura. 

P: Me dê o livro. Agora só uma pergunta: e por que fica bióticos e abre parênteses? 

A: para explicar o que é biótico e abiótico. 

P: perfeitamente. Está certo? Quer dizer o que está dentro de parênteses é uma explicação. 

Biótico entre parênteses está dizendo o que é, abiótico entre parênteses está dizendo o que é.  

 

O professor pediu para outro aluno continuar a leitura. Ele iniciou e o docente pediu 

para voltar. Depois, pediu para outra aluna ler a mesma frase que o aluno estava lendo. Em 

seguida, pediu para outro aluno ler o mesmo trecho.  

 

P: o rapaz ali se manifestou. Você quer saber o que meu amigo? 

A: o que é fotossíntese? 

P: Já foi explicado isso na sala de aula. Alguém aí puxando da mente, lembra algo em 

relação à fotossíntese?  

A1: É o negócio que a planta tem, uma... 
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A: vários alunos falam.  

A2: É o negócio que foi lá e tirou da planta... ajuda a pegar o oxigênio... 

P: Vamos lá. É o processo químico pelo qual a planta vai produzindo o seu alimento. A 

planta, ela vai produzir o seu alimento. O que é que a planta vai fazer? É uma visão um 

pouco equivocada, mas que não é de toda sorte porque o alimento da planta, ela suga através 

das raízes, mas não é, é através da fotossíntese. O que é que ela faz? O sol solta, né? Nas 

folhas e a folha vai fazer esse fenômeno chamado fotossíntese. De que forma? Vai retirar, 

retira gás carbônico e coloca... ela retira esse gás carbônico do meio ambiente e libera o 

que? 

A: Oxigênio. 

P: E libera o oxigênio, a partir do momento que ela está fazendo essa troca de gases, ela 

também está produzindo o seu alimento.  

(...) 

P: Esse alimento aqui é que vai dar energia à planta.  

(...) 

P: os vegetais produzem seu próprio alimento, vocês estão acompanhando isso? Você 

entendeu L.? Você entendeu o que? 

A: ... 

P: Que os vegetais, o que?  

As: Que os vegetais produzem o próprio alimento. 

P: Você é um vegetal?  

A: Não. 

P: Você é um animal? 

A: não.  

P: É. Você é um animal. É um animal racional. 

P: A., você produz seu próprio alimento? Dê um exemplo pra sala. 

 

O professor seguiu explicando a questão da produção ou não do próprio alimento, 

fazendo perguntas aos alunos. Os alunos falavam do cultivo sobre a produção do próprio 

alimento e o professor refletia com eles a diferença. Falava sobre doenças e comidas e pedia 

para o aluno continuar a leitura. 

 

A: continua a leitura. 

P: parou. Então, animais herbívoros e carnívoros. Herbívoros se alimentam de que? 

As: vegetal. 

P: vegetais. E carnívoro?  

A: carne.  

P: vamos lá. Eu tive um professor, acho que no ensino médio, eu acho (...). Esse camarada 

dizia o seguinte: que o ser humano, ele não é carnívoro. Por que ele dizia isso? Vamos 

comparar agora, nós com... 

A: um leão. 

P: um leão. Muito bom. O leão, ele não vai comer a carniça não. Ele mata e já ali, come na 

hora (...) praticamente comemos um cadáver... Cadaverívero, mas nós vamos aceitar que nós 

somos carnívoros... 

P: só aqui uma explicação rápida, que é produtores, consumidores e decompositores. P: B., 

você acha que você é uma produtora ou uma consumidora? Você produz o alimento ou 

consome o alimento já existente? 

A: consumo. 
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P: Então, você é uma consumidora, certo? E os decompositores? Decompositores vocês 

lembram. Decompor em pedaços até que não exista mais. Quem são os decompositores? 

 

O professor solicitou aos alunos que continuassem a leitura sozinhos (silenciosa), e em 

seguida pediu aos alunos para copiarem o que tinham lido (página 42). Os alunos iam 

terminando a cópia do texto e mostrando ao professor. Houve uma pausa para a merenda. 

Após a merenda, o professor solicitou aos alunos que fizessem a descrição de quatro 

imagens que estavam no livro (p.43): uma enchente; um derramamento de petróleo; um 

terreno devastado; toras de madeira. Em seguida, disse que quem terminasse deveria fazer a 

anotação das questões da atividade da página 43 do livro. Depois foi iniciada a correção 

coletiva da tarefa e finalizada a aula.  

Vemos mais uma vez a prática da leitura para aprender um determinado 

conhecimento, que é uma das funções da leitura, como já comentamos, contudo não 

percebemos nenhuma atividade sistemática que explorasse as diferentes habilidades de leitura.  

Outra atividade descrita nessa aula foi a cópia de um texto que existia no livro dos 

alunos e que já havia sido lido e discutido. Como comentamos anteriormente, cópia não 

garante a leitura.   

 

 Quinta observação 

 

 A aula foi iniciada com a leitura do jornal por alguns alunos enquanto o professor 

recolhia os livros de literatura. Em seguida, os alunos receberam os livros de Língua 

Portuguesa e foi iniciada a discussão sobre as resposta às questões de 1 a 7 do livro, exceto a 

questão 2. Tais perguntas tinham sido anotadas na quarta-feira anterior: tratavam sobre 

piercing.  As questões eram lidas e respondidas oralmente. As questões 8 e 9 foram 

desconsideradas. 

 

Questões 

Estudo do texto 

1. Responda oralmente.  

a) Qual é a intenção do texto 1? 

b) E a do texto 2?  

c) Na sua opinião, qual dos textos tem maior poder de convencimento? 

 

3. Responda oralmente. 

a) Se os textos fossem escritos para serem publicados em uma revista científica, os autores 

poderiam ter usado a mesma linguagem? Por quê?  

b) Que palavras foram usadas no texto para substituir a palavra piercing? 

c) Na sua opinião, foi importante o uso dessas palavras? Por quê?  
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4. No seu caderno, liste os argumentos que cada autor usou para defender seu ponto de vista. 

5. Responda. 

Caso alguém quisesse convencer você a usar um piercing e você não concordasse com essa 

ideia, que argumentos usaria para defender seu ponto de vista?  

 

6. Os argumentos expostos no decorrer dos textos vão ficando cada vez mais fortes. A isso dá-

se o nome de escala argumentativa.  

 Responda. 

a) Qual foi o último argumento usado por Erick de Melo para defender seu ponto de vista? 

b) Você concorda que as pessoas que usam piercing podem ser discriminadas?   

 

7. O autor do texto 1 considera natural adolescentes aderirem ao piercing para imitar o grupo. 

Já o autor do texto 2 considera isso pura falta de personalidade.  

 Responda. 

a) Qual dos pontos de vista combina mais com o seu modo de pensar? Justifique.  

b) Por que o autor do texto 2 diz que as pessoas que usam piercing gostam de 

sofrer? 

 

O professor entregou a cada aluno uma folha de papel ofício para que fizessem um 

cartão para as merendeiras ou dividissem em quatro e fizessem um cartãozinho para cada 

merendeira. 

Em seguida, o docente falou do trabalho para a feira de conhecimento que seria sobre 

meio ambiente. Ele disse que dividiria os grupos e que os alunos fossem pensando no que 

iriam fazer, pois a feira seria no dia 20/11/09. Houve uma pausa para a merenda.  

Após o lanche, o professor mandou abrir o livro de Língua Portuguesa na página 107 e 

ler o texto, copiar e responder as questões 1 e 2 e responder do 3º ao 6º quesito (páginas 107 a 

111 -  livro “Porta aberta”).   

 

Texto e atividade 

O príncipe desencantado 

 

O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava dormindo 

encantada há cem anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar: 

_ Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? 

_ Sim, minha querida princesa.  

_ Então nós temos que nos casar já! Você me beijou, e foi na boca, afinal de contas não 

fica bem, não é mesmo? 

_ É... querida princesa. 

_ Você tem um castelo, é claro.  

_ Tenho... princesa.  

_ E quantos quartos tem seu castelo, posso saber?  

_ Trinta e seis.  

_ Só? Pequeno hein! Mas não faz mal, depois a gente faz umas reformas... Deixa eu 

pensar quantas amas eu vou ter que contratar... Umas quarenta eu acho que dá! 

_ Tantas assim? 

_ Ora, meu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo, lavando e 
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passando, não é?  

_ Mas quarenta amas! 

_ Ah, eu não quero nem saber. Eu não pedi para ninguém vir aqui me beijar, e já vou 

avisando que quero umas roupas novas, as minhas devem estar fora de moda, afinal, passaram-

se cem anos, não é mesmo? E quero uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e... 

e...jóias, é claro! Eu quero anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, 

semipreciosas, pepitas de ouro e discos de platina! 

_ Mas eu não sou o rei das Arábias, sou apenas um príncipe... 

_ Não me venha com desculpas esfarrapadas! Eu estava aqui dormindo e você veio e 

me beijou e agora vai querer eu ande por aí como uma gata borralheira? Não, não e não, e outra 

vez não e mais uma vez não! 

Tanto a princesa falou, que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então, 

teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo, bem 

forte. A princesa caiu imediatamente em sono profundo, e dizem que até hoje está lá, 

adormecida. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passam correndo pela frente do 

castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. 

Flávio de Souza. Príncipes e princesas, sapos e lagartos. São Paulo, FTD, 1993.   

 

Estudo do texto  

1. O texto que você leu é uma versão cômica de um conto de fada muito conhecido. 

Qual é o nome desse conto?  

2. Leia. 

E viveram felizes para sempre 

 

 Responda  

a) Que tipo de história geralmente termina com essa frase? 

b) O conto que você leu poderia terminar assim? Por quê? 

c) Como costumam ser as princesas dos contos de fada tradicionais? 

d) Em que a princesa desse texto é diferente das princesas dos contos de fada 

tradicionais?   

e) O que dá humor a esse texto? 

f) O príncipe se parece com os príncipes dos contos de fada? Por quê?  

3. Leia e responda. 

 

“_ [...] você veio e me beijou e agora vai querer que eu ande por aí como 

uma gata borralheira?” 

 

Quando disse isso, a princesa estava se referindo a uma personagem de outro conto de 

fada muito conhecido. Você sabe qual é essa personagem? Como ela se vestia?  

4. Responda.  

a) o que o príncipe quis dizer ao declarar que não era o rei das Arábias? 

b) Essa história teve um final feliz? Para quem? 

c) Na sua opinião, a princesa vai acordar um dia? Por quê?  

 

5. Explique o título do texto. 

6. Leia.  

 

“Eu quero uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e... e... jóias, é claro!” 

 

 Copie a frase abaixo completando-a com a alternativa correta.  

Nesse trecho as reticências foram usadas para *.  

 Realçar a palavra jóias. 

 Indicar que a princesa ficou em dúvida sobre o que mais pedir. 

 Indicar uma interrupção de pensamento.   
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 Quando os alunos estavam fazendo a atividade, o professor chegou com um prato com 

gelo, fósforo em cima do gelo e colocou o sal em cima do gelo. A experiência não deu certo, 

mas a ideia era que ao levantar o palito ele levantasse o gelo. O professor sugeriu que os 

alunos fizessem o experimento em casa. Ele saiu da sala e voltou com palitos e guardanapo e 

fez outra experiência, passou o canudo no quadro e ele ficou colado, um aluno tocou 

levemente e girou o canudo e ele permaneceu no quadro. O professor chamou uma aluna e 

pediu que ela passasse o canudo no guardanapo e colocasse no quadro. Ela fez e deu certo, o 

canudo ficou no quadro até cair.  

Foi feito um intervalo na sala. Após, foi iniciada a leitura do texto “O príncipe 

desencantado”, do livro de Língua Portuguesa (página 107).  

 Uma aluna leu o titulo e começou a explorá-lo.  

 

A: Porque é o titulo. 

P: Qual o conto original? O que quer dizer o título?  

 

É dada sequência à leitura 

 

P: L. está no ritmo ou fora do ritmo? 

As: Fora do ritmo. 

 

O professor pediu à aluna que continuasse a leitura. Ela continuou e o professor pediu 

para parar e solicitou a outra aluna que fizesse a leitura para a aluna ver o ritmo. As questões 

de 1 a 10 foram lidas e respondidas coletivamente e depois foi lido um quadrinho divertido. 

Em seguida, o professor escreveu no quadro os temas para a feira de conhecimento 

para a decisão dos temas dos grupos.  

 

No quadro 

 

20/11/09 

 

Feira de conhecimento 

 

Tema: Meio ambiente  

           Saneamento básico 

           Coleta seletiva do lixo 

           Poluição: rios, ar, mares e etc.  

           Vegetação (manguezal, floresta, etc.) 

           Reciclagem 

           Aterro sanitário (lixão) 

           Queimadas, efeito estufa, camada de ozônio 

           Uso da água – evitar o desperdício. 
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A primeira atividade escrita já foi comentada na aula anterior. Quanto à segunda, 

vemos que o professor primeiro fez uma questão de antecipação a partir do título e em 

seguida enfocou na fluência de leitura dos alunos, perguntando se estavam no ritmo certo.  

As questões de compreensão do texto a princípio voltava-se para a ativação dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero conto. O professor pediu, também, que 

fosse feita relação entre o texto lido e outro bastante conhecido: “O patinho feio”. Segundo a 

matriz da Prova Brasil, tal questão pode ser relacionada ao D15 – Reconhecer diferentes 

formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em 

função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Dentre essas 

questões, uma trabalha o D13- identificar efeitos de humor e ironia em textos variados - “O 

que dá humor a esse texto?”.  

A terceira questão mais uma vez enfocava a comparação entre textos, dessa vez com o 

texto da cinderela ou gata borralheira.  

Já a quarta questão tratou da elaboração de inferências. Essa habilidade é apresentada 

na matriz de habilidades da Prova Brasil no D4 – inferir uma informação implícita em um 

texto.  

A sexta questão encontrada na atividade está relacionada ao D14- identificar o efeito 

de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.  

Essa aula analisada, como foi evidenciado, abordou diferentes tipos de habilidades, 

pois houve diversificação de questões, embora, do mesmo modo que ocorreu em outras aulas, 

a exploração não tenha sido aprofundada. 

 

 Sexta observação 

 

A aula foi iniciada com o simulado da feira de ciências. O professor pediu aos alunos 

que se organizassem como se fosse o dia da apresentação da feira de conhecimentos. A feira 

seria realizada dois dias após a sexta aula observada. Após a organização, o professor deu 

orientações nos grupos. 

Depois, fingiu que era um visitante e saiu nos grupos. Disse a um dos grupos não ter 

gostado da apresentação, e recomeçou. Foi em outro grupo e também não gostou e deu dois 

minutos para o grupo ensaiar a apresentação. O professor passava no grupo e o grupo ia 

falando e o professor ia fazendo comentários nas colocações dos alunos. Após passar em 

todos os grupos, o professor levou os alunos para votar o orçamento participativo. 
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No pátio do outro prédio (essa turma funcionava no prédio anexo da escola) havia 

cartazes com as propostas expostas. Havia três caixas para a votação, uma para votar as ações 

para a escola, outra para votar as ações para a comunidade e a terceira para votação do 

candidato a delegado.  

  Após a votação, voltaram para a sala e deram continuidade à apresentação dos grupos. 

O docente convidou as merendeiras para simular que eram visitantes e passar nos grupos para 

os alunos apresentarem os trabalhos. Em seguida, o professor fez algumas considerações. O 

ensaio foi finalizado e os alunos organizaram a sala. Houve uma pausa para a merenda.  

Após a merenda, o professor mandou formar grupos de 5 pessoas.  Entregou livros de 

fabulas e disse que era para ler duas fábulas, reescrevê-las e apresentá-las para a sala. 

 

1º grupo:- O homem e o leão 

                  A raposa e o bode (mudou) 

                  A raposa e as uvas 

 

2º) grupo: A velha e o medico 

                 A raposa e a cegonha (mudou) 

                  O moleiro, o filho e o gordo 

 

3º) grupo: O mosquito e o touro 

                 O cavalo e o empregado. 

 

Foram formados três grupos de cinco alunos e a atividade foi iniciada.  Os alunos 

refizeram os textos e se organizaram para a apresentação. Colocaram rabos, chifres de papel, 

pintaram o rosto com tinta. Pegaram coisas, como cabo de vassoura, óculos, cordão. Os 

alunos se apresentaram, o professor teceu alguns comentários e depois deu um intervalo, e em 

seguida os alunos saíram. 

Observamos que atividade de leitura de textos literários, aparentemente, era comum 

nessa turma. A forma como o texto foi resgatado nesse dia foi dinâmica os alunos pareciam 

ter gostado muito. Tal prática pode contribuir para a exploração de diferentes estratégias de 

leitura, pois os alunos teriam que acioná-las para compreender o texto e depois fazer a 

dramatização do mesmo; como também, pode contribuir para desenvolver o gosto pela leitura.  

 

 

 

8.4 Algumas reflexões gerais sobre as aulas.  
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Buscamos neste capítulo investigar se as crianças tinham familiaridade com os tipos 

de itens do exame aplicado na Prova Brasil, tanto em relação ao formato das questões, quanto 

às habilidades mobilizadas por meio delas. Isto é, nosso objetivo era analisar atividades de 

interpretação escrita de textos vivenciadas em sala de aula, comparando-as às questões da 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil, quanto à estrutura e habilidades 

requeridas, investigando se havia, em sala de aula, atividades do mesmo tipo dos itens que 

compõem os testes da Prova Brasil.  

Fazendo uma síntese das aulas observadas, podemos concluir que na escola 1, na 

turma da professora A, houve diversidade quanto aos tipos de atividades de compreensão de 

textos. Em duas das seis aulas observadas, a ênfase dada foi às atividades de produção de 

textos, embora em uma delas tivesse também foco em leitura. Em relação ao ensino da leitura, 

as atividades de duas dessas aulas se assemelhavam a treino para a realização da Prova Brasil, 

mas as outras aulas não tinham tal característica, sendo mais frequentes as questões escritas 

abertas ou discussão oral. Não havia, porém, diversificação de finalidades de leitura. As 

crianças liam para discutir perguntas, tanto oralmente quanto por escrito.   

Foi observado também que diferentes habilidades de leitura eram mobilizadas nas 

questões propostas, tais como antecipar sentidos / levantar hipóteses sobre os sentidos do 

texto, ativar conhecimentos prévios, apreender sentidos gerais do texto, reconhecer o gênero / 

refletir sobre o gênero fábula. Além dessas questões foram também identificadas questões que 

contemplavam habilidades presentes na matriz da Prova Brasil, tais como D1- localizar 

informações explícitas em um texto, D4 – inferir uma informação não implícita em um texto, 

D5 – interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, D10 – identificar marcas 

lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, D11- distinguir um fato da 

opinião relativa a esse fato, D6- identificar o tema de um texto, D7- identificar o conflito 

gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Apesar da diversificação dos 

tipos de questões, não havia reflexões mais aprofundadas, na maior parte das aulas, sobre as 

perguntas e nem confronto das respostas das crianças. 

O professor B foi observado em cinco aulas. Apesar de ter sido combinado que seriam 

acompanhadas as aulas de leitura, duas das aulas não foram de ensino da leitura. Uma delas 

focou principalmente o ensino de gramática (classificações gramaticais) e em uma delas foi 

aplicado um teste. Das três aulas de ensino da leitura, duas delas contemplaram atividades 

escritas de compreensão de textos e em uma delas foi de discussão. Não houve, nessa turma, 

diversificação dos tipos de atividades. Em uma das aulas a ênfase era no desenvolvimento da 
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fluência de leitura e em duas delas, era na produção de resumo dos textos. No entanto, não 

havia discussão sobre os resumos produzidos. 

Também pouco problematizadoras foram as aulas do professor C, que teve cinco aulas 

observadas. Dessas cinco aulas, uma foi destinada a conteúdos de gramática e quatro 

contemplavam diferentes eixos de ensino, mas de forma fragmentada, com atividades pouco 

reflexivas, como cópia de texto, em duas aulas, e procura de palavras no dicionário, em três 

aulas.  Pode-se concluir, então, que a leitura foi pouco contemplada nessas aulas. Nas outras 

duas aulas, o foco nesse eixo foi maior. Em uma delas, houve a leitura livre na biblioteca. 

Apesar da importância de tal tipo de atividade, é necessário ressaltar que não houve nenhum 

desdobramento dessa experiência. Na última aula foi utilizada uma atividade enviada pela 

Secretaria de Educação, com questões muito similares às da Prova Brasil. Foram 

contempladas as habilidades de identificação de partes do texto e ordená-las e inferir uma 

informação implícita em um texto (D4). Nessa aula, parecia haver um treinamento para a 

Prova Brasil. 

Nessa primeira escola, pudemos observar, a partir do acima exposto, que apenas a 

professora A realizou atividades de leitura diversificadas quanto aos tipos de questões, 

embora não houvesse aprofundamento dos debates e nem de finalidades de leitura.  

Ao cruzarmos os tipos de habilidades contemplados nas aulas e os resultados das 

crianças no teste aplicado, foi observado que essa turma não foi a que teve melhores 

resultados. Foi a turma B que se sobressaiu, embora a turma A tenha tido melhores resultados 

em algumas questões, conforme discutiremos adiante, após a exposição da síntese sobre a 

escola 2.  

Quanto à escola 2, percebemos que houve diversificação de finalidades de leitura nas 

aulas da professora A. Das cinco aulas observadas, em uma não houve foco no ensino da 

leitura, em uma aula a atividade era de responder questões de compreensão de textos, mas nas 

outras os alunos liam para outros propósitos, como para se deleitar, como ocorreu na leitura 

livre de gibis, ou para pesquisar um tema na internet, ou para aprender um jogo (leitura de 

instruções de jogos). 

Nessas aulas em que o foco não é responder questões de compreensão, diferentes 

habilidades de leitura são mobilizadas, para que a finalidade seja atendida. Quanto às 

atividades mais dirigidas, as habilidades contempladas foram: D5 – interpretar texto com 

auxílio de material gráfico diverso; D9- identificar a finalidade de textos de diferentes 

gêneros; selecionar as informações mais importantes para os propósitos de leitura, eliminando 

as secundárias; fluência em leitura; elaborar opinião sobre o texto. 
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Quanto às aulas do professor B, dessa segunda instituição, vimos que houve 

diversificação dos tipos de atividades. Em três aulas foram realizadas atividades escritas de 

compreensão de textos, no entanto, em apenas uma dessas três foram utilizadas questões de 

múltipla escolha semelhantes às utilizadas na Prova Brasil. Em uma aula, o foco foi em 

discussão sobre o texto e em duas outras foi realizada leitura de texto literário: na primeira, os 

gibis foram lidos livremente, assim como outras obras literárias; na sexta aula, a leitura foi 

realizada para preparação de uma dramatização. 

Nas aulas do professor B da escola 2, diferentes habilidades de leitura foram 

contempladas nas atividades: antecipar tema do texto a ser lido, elaborar opinião, explorar o 

suporte do texto, identificar ideia central do texto, inferir a finalidade do texto a partir do 

suporte. Várias habilidades presentes na matriz da Prova Brasil foram contempladas: D2 – 

estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuam para a continuidade de um texto (duas perguntas); D3 – inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão no texto; D4- inferir uma informação implícita em um texto; D5 – 

interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso; D10- identificar marcas linguísticas 

que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto; D13- identificar efeitos de humor e 

ironia em textos variados; D14- identificar o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 

determinada palavra ou expressão; D15 – reconhecer diferentes formas de tratar uma 

informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em 

que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Contudo é importante lembrar que a 

exploração das questões não foi aprofundada.  

Comparando as duas escolas, pode-se verificar que na escola 2 as duas turmas 

diversificaram mais as atividades de leitura do que o professor B da escola 1. Na verdade, três 

turmas tiveram mais atividades de leitura nas aulas observadas: professora A da escola 1 e 

professores A e B da escola 2. Na turma B da escola 1, embora tivesse melhores resultados da 

avaliação, houve pouca atenção à compreensão de textos e falta de diversidade de tipos de 

questões. A turma C da escola 1 teve poucas situações propícias ao desenvolvimento de 

habilidades de leitura. 

Ao realizarmos a comparação entre as turmas por cada questão respondida, foi 

observado que das 28 questões, em 11 delas as médias de acerto mais altas ficaram com a 

turma B da escola 1.  A turma 2 da escola 2 teve médias mais altas em oito questões e as 

turmas A da escola 1 e da escola 2 tiveram, cada uma, médias mais altas em 4 questões. A 

turma C da escola 1 não teve média mais alta em três questões. 
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Como foi discutido anteriormente, as aulas observadas na turma B da escola 1 eram 

pouco problematizadoras e a atividade de leitura que predominava era de elaboração de 

resumos de textos, mas sem discussão sobre tais resumos. Talvez tal resultado tenha relação 

com a rotina desse grupo, que contemplava atividades de leitura regulares nas terças-feiras e 

visitas à biblioteca uma vez por semana.  

 O professor também afirmou que trabalhava com material variado: lendas, notícias de 

jornais, revistas e que costumava realizar atividades com jornais. Ele citou o trabalho com 

jornal mais de uma vez em sua entrevista, parecendo ser um suporte bastante utilizado em sala 

de aula.  

 Em suma, pode-se levantar a hipótese de que o professor não tenha, nas cinco aulas 

observadas, realizado atividades que costumava usar em outras aulas ministradas por ele. 

Outra hipótese é que as crianças dessa turma tivessem desenvolvido as habilidades de leitura 

em etapas de escolaridade anteriores. 

Em relação às semelhanças entre as atividades escritas e as questões da Prova Brasil 

quanto ao formato, foi observado que em algumas aulas de algumas turmas foram encontradas 

atividades escritas que se assemelhavam às da Prova Brasil e em outras que não.  Contudo é 

importante retomar a reflexão de que algumas das atividades que não tinham estruturas 

semelhantes à da Prova Brasil trabalhavam com a exploração de estratégias que estavam 

relacionadas a descritores da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, como foi discutido 

anteriormente.  

É importante também dizer que algumas das atividades com estruturas semelhantes ao 

exame nacional eram retiradas do livro didático dos alunos, outras eram atividades enviadas 

pela Secretaria de Educação, como uma preparação dos alunos para a realização do teste.  

 Tal dado evidencia que a intenção de usar atividades como treinamento para a Prova 

Brasil é mais presente nas equipes de gestão das secretarias do que, propriamente, entre os 

professores.  

 Pode-se, portanto, concluir que as crianças de três turmas tiveram experiências em sala 

de aula que poderiam favorecer a familiaridade com os tipos de questões propostas na Prova 

Brasil, mas em nenhuma dessas turmas, havia um trabalho sistemático mais aprofundado para 

o desenvolvimento de tais habilidades e nem diversificação dos tipos de atividades de leitura, 

considerando-se as diferentes finalidades de leitura presentes na sociedade. Tal ausência pode, 

portanto, ser uma das causas para as dificuldades de compreensão de textos de muitas crianças 

evidenciadas nos resultados das avaliações realizadas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo de questionamentos a respeito dos resultados dos estudantes das redes 

públicas de ensino nas avaliações em larga escala, nos propusemos a fazer um estudo com o 

intuito de discutirmos algumas possíveis causas para tais resultados, que, geralmente, são 

baixos. A pesquisa, então, teve como propósito aprofundar reflexões sobre a avaliação no 

âmbito da Prova Brasil. 

Investigamos, então, os resultados de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da rede 

municipal do Recife, tendo como parâmetro para a escolha das escolas as que apresentaram os 

melhores resultados do IDEB de 2007 e que participariam da Prova Brasil em 2009.  Nosso 

interesse era nos resultados referentes à compreensão leitora.  Alertamos, no entanto, que os 

resultados das referidas escolas, mesmo sendo os melhores nessa Rede de Ensino, eram 

baixos, considerando-se as expectativas do INEP e os resultados de outras regiões do país.  

Mediante tais inquietações, problematizamos acerca dos desempenhos dos estudantes 

do 5º ano do Ensino Fundamental, considerando a relevância ou validade dos conhecimentos / 

habilidades avaliados; a confiabilidade no teste, comparando tais resultados aos obtidos por 

meio de outros instrumentos; a consistência da interpretação dos resultados pelo INEP; e as 

condições de ensino nas quais os alunos estão inseridos. Dividimos nosso estudo em análise 

documental e pesquisa de campo. Na análise documental, nos propomos a analisar a Proposta 

Pedagógica da Rede Municipal do Recife para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

sobretudo em relação às orientações acerca de quais conhecimentos e habilidades de leitura 

devem ser ensinados; analisar a Matriz de Referência da Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar – Prova Brasil, referente ao teste de leitura, sobretudo em relação às orientações 

acerca de quais conhecimentos e habilidades de leitura devem ser avaliados; comparar as 

orientações da Proposta pedagógica da Rede Municipal de Recife e a Matriz de Referência da 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar  – Prova Brasil quanto aos conhecimentos e 

habilidades de leitura citados nos dois documentos. Nessa fase, portanto, centrando as 

reflexões na relevância ou validade dos conhecimentos avaliados na Prova Brasil, 

considerando-se o currículo prescrito na Rede de Ensino. 

 Ao analisarmos e compararmos esses documentos, percebemos que partem de 

pressupostos conceituais similares: têm uma visão sociointeracionista de linguagem e 

apresentam a ideia de leitura como interação. Ambos, no que concerne ao que o aluno deve 

saber ao final do Ensino Fundamental quanto à leitura, estão organizados por competências 

e/ou habilidades de ensino.  
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Vimos que as competências apresentadas na Proposta Pedagógica da PCR têm 

correspondências com a maioria das habilidades vistas na matriz da Prova Brasil, havendo 

muitas das competências apresentada na Proposta pedagógica da PCR para o ensino da leitura 

que não chegam a ser mencionadas na matriz da Prova Brasil, havendo raros casos de 

habilidades presentes na Matriz da Prova Brasil que não se façam presentes na Proposta 

Pedagógica da PCR. Concluímos, portanto, que não havia incompatibilidade em relação aos 

conteúdos prescritos na Rede e os praticados no exame da Prova Brasil. 

 Em seguida, analisamos os resultados dos alunos na Prova Brasil, comparando-os aos 

resultados obtidos em outros instrumentos criados (testes de leitura semelhantes aos da Prova 

Brasil), com o objetivo de refletir sobre a confiabilidade no teste, comparando tais resultados 

aos obtidos por meio de outros instrumentos, e a consistência da interpretação dos resultados 

pelo INEP, analisando os dados das escolas tendo como referência a escala de proficiência 

apresentada pelo INEP. 

 A partir dos resultados dos alunos das cinco turmas das duas escolas investigadas, foi 

percebido que na Prova Brasil de 2009 predominou em ambas as instituições investigadas 

alunos classificados no nível 2, numa escala de 0 a 9.  Esse resultado do desempenho dos 

estudantes na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar é apresentado a partir de uma 

escala de proficiência criada pelo INEP, com algumas habilidades específicas para cada nível, 

exceto o nível 0 que refere-se aos alunos que não apresentam as habilidades mínimas 

descritas.  

Ao fazermos um quadro comparativo entre os descritores apresentados na matriz da 

Prova Brasil e as habilidades explicitadas na escala de proficiência que mostra os resultados 

dos estudantes, conseguimos estabelecer relações entre a maioria dos descritores da Prova 

Brasil e as habilidades da escala apresentadas pelo INEP, contudo tivemos dificuldades  de 

relacionar algumas habilidades aos descritores apresentados e constatamos muitas 

inconsistências na progressão de habilidades proposta na escala. . Também foi possível 

constatar que falta articulação mais coerente entre a interpretação dos resultados e alguns 

princípios acerca do processo de leitura expostos na apresentação da concepção de leitura 

explicitada. A progressão relativa às habilidades é apresentada como se houvesse segurança 

em relação ao progressivo aumento da complexidade dos conhecimentos / habilidades 

envolvidos, estando subjacente, desse modo, uma concepção de que os sentidos estariam nos 

textos e que tais habilidades, se dominadas, garantiriam a compreensão deles. Desse modo, 

desconsidera-se a dimensão cultural e das experiências com os temas e com as práticas de 

linguagem como fatores cruciais para que se compreenda um dado texto. 
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Não há, na apresentação dos resultados, relativização ou discussão sobre os impactos 

dos textos selecionados para a realização da avaliação, considerando-se os temas, o 

vocabulário e os gêneros. Como os itens utilizados no teste não são divulgados, não há como 

analisar, de fato, o nível de complexidade ou os conhecimentos prévios exigidos para a 

resolução. Tal desconsideração pode ser um dos fatores para as inconsistências na progressão 

das habilidades presentes na escala.  

Concluímos, assim, que não há consistência na interpretação dos resultados pelo 

INEP, nem do ponto de vista pedagógico, nem da concepção de linguagem e de leitura 

assumida no documento que apresenta a matriz de referência. 

Para analisar a confiabilidade dos resultados, aplicamos dois testes com os alunos das 

turmas mencionadas, com o intuito de compararmos o desempenho dos mesmos nesses testes 

com os da Prova Brasil. Um dos testes tinha sido utilizado na avaliação das crianças de uma 

rede de ensino na região metropolitana do Recife e o outro foi elaborado no âmbito desta 

pesquisa, para complementar o que não tinha sido explorado suficientemente no primeiro 

teste.  

Os testes foram elaborados de acordo com os descritores apresentados na matriz da 

Prova Brasil e com o que é explicitado a respeito de cada um no documento. Tivemos 

dificuldades quanto à comparação entre os testes e a Prova Brasil, pois o não acesso às 

questões impossibilita análises mais precisas. Ainda assim, algumas conclusões puderam ser 

expostas, ao compararmos as informações disponibilizadas pelo INEP nos quadros dos níveis 

de proficiência das escolas, considerando a escala disponível, com o que os estudantes 

fizeram nos testes aplicados.  

A comparação evidenciou que dos 15 descritores apresentados na matriz da Prova 

Brasil, em 12 os alunos obtiveram melhor desempenho nos testes elaborados no âmbito desta 

pesquisa. Algumas indagações foram formuladas com base nesses dados. Algumas delas 

seriam referentes aos critérios de classificação das habilidades em um ou outro nível, outras 

são relativas aos níveis de complexidade dos textos, quanto aos conhecimentos prévios 

exigidos para a resolução das questões, ou ainda, à própria elaboração das questões que 

tinham que ser respondidas. Pode-se, por exemplo, questionar se os textos usados ou as 

questões não exigiam determinados conhecimentos de vocabulário ou mesmo de 

conhecimentos de mundo mais presentes em algumas regiões e não em outras. Sem o acesso 

às provas, nenhuma hipótese pode ser descartada.  

Pode-se, ainda, levantar hipóteses sobre a própria aplicação das provas. Nos testes 

aplicados nesta pesquisa, houve uma conversa anterior, para "acalmar" as crianças e criar um 
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clima de atenção, mas sem criar tensões. Na prova elaborada no âmbito desta pesquisa, foram 

realizadas em torno de quatro questões por texto, para não sobrecarregar o teste com muitos 

textos. Não se sabe, no caso da Prova Brasil, quantos textos foram inseridos na prova. 

Enfim, os resultados apontaram problemas em relação à confiabilidade nos testes, 

decorrentes dos possíveis fatores já discutidos relativos às dificuldades próprias desse tipo de 

avaliação, considerando-se que ler implica atribuir sentidos com base em conhecimentos e 

experiências prévias, aumentados pelo fato de os itens não serem disponibilizados para análise 

e interpretações mais aprofundadas dos resultados. 

Por fim, analisamos aulas de leitura nas escolas selecionadas, buscando investigar as 

condições de ensino nas quais os alunos estavam inseridos, principalmente quanto às 

atividades de interpretação escrita de textos, com o objetivo de investigar se as crianças 

tinham familiaridade com os tipos de itens do exame, isto é, se havia na prática pedagógica 

realização de atividades similares às necessárias no momento de participação na Prova Brasil. 

A partir das observações realizadas nas cinco turmas, percebemos que em algumas 

turmas foram encontradas atividades escritas que se assemelhavam às da Prova Brasil e em 

outras, não. Essas atividades eram do tipo de questão objetiva, com alternativas para que os 

alunos marcassem uma delas; e outras eram subjetivas. É importante dizer que algumas 

questões, mesmo não assemelhando-se às perguntas do tipo das da Prova Brasil buscavam a 

exploração de diferentes habilidades de compreensão leitora que tinham relação com os 

descritores apresentados na matriz do exame nacional. Vimos também atividades que 

priorizavam a fluência em leitura e outras que não estavam diretamente relacionadas ao 

ensino da leitura. Os dados, portanto, evidenciaram que existiam práticas de "tentativas de 

treinamento para a Prova Brasil", mas elas foram muito pouco frequentes e quando 

aconteciam, eram com uso de recursos didáticos elaborados pelas equipes pedagógicas da 

Rede de Ensino e não pelos professores. Outras atividades se assemelhavam quanto às 

habilidades ensinadas, mas isso não configurava um treino para a Prova Brasil, já que as 

habilidades eram prescritas no documento curricular da Rede. 

Na Escola 1, observamos atividades mais voltadas para o ensino da leitura e 

identificamos uma diversificação maior de estratégias de leitura nas aulas da Professora A, 

nas quais algumas das habilidades requeridas para responder algumas das questões postas pela 

docente  tinham relação com os descritores da Prova Brasil, diferentemente dos professores B 

e C.  

Quanto à escola 2, percebemos que houve diversificação de finalidades de leitura nas 

aulas da professora A. Nessas aulas em que o foco não era responder questões de 
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compreensão, diferentes habilidades de leitura eram mobilizadas, para que a finalidade fosse 

atendida. Quanto às atividades mais dirigidas, algumas habilidades de leitura constantes na 

matriz de referência da Prova Brasil foram contempladas. Quanto às aulas do professor B, 

houve diversificação dos tipos de atividades e diferentes habilidades de leitura foram 

contempladas nas atividades.  

Comparando as duas escolas, pode-se verificar que três turmas tiveram mais atividades 

de leitura nas aulas observadas: professora A da escola 1 e professores A e B da escola 2. 

Contudo, os melhores resultados ocorreram na turma do professor B. O que nos levou a 

algumas reflexões: as aulas observadas na turma B da escola 1 eram pouco problematizadoras 

e a atividade de leitura que predominava era de elaboração de resumos de textos, mas sem 

discussão sobre tais resumos. Talvez tal resultado tenha relação com a rotina desse grupo, que 

contemplava atividades de leitura regulares nas terças-feiras e visitas à biblioteca uma vez por 

semana.  

 O professor também afirmou que trabalhava com material variado: lendas, notícias de 

jornais, revista e que costumava realizar atividades com jornais. Ele citou o trabalho com 

jornal mais de uma vez em sua entrevista, parecendo ser um suporte bastante utilizado em sala 

de aula. Pode-se levantar a hipótese de que o professor não tenha, nas cinco aulas observadas, 

realizado atividades que costumava usar em outras aulas ministradas por ele. Outra hipótese é 

que as crianças dessa turma tivessem desenvolvido as habilidades de leitura em etapas de 

escolaridade anteriores.  

 Voltando-se às três turmas que tiveram maior diversidade de atividades no ensino da 

leitura, pode-se, afirmar que as crianças tiveram experiências em sala de aula que poderiam 

favorecer a familiaridade com os tipos de questões propostas na Prova Brasil, mas em 

nenhuma dessas turmas, havia um trabalho sistemático mais aprofundado para o 

desenvolvimento de tais habilidades e nem diversificação dos tipos de atividades de leitura, 

considerando-se as diferentes finalidades de leitura presentes na sociedade. Tal ausência pode, 

portanto, ser uma das causas para as dificuldades de compreensão de textos de muitas crianças 

evidenciadas nos resultados das avaliações realizadas. 

 Esse estudo, enfim, evidencia que os resultados em um exame de larga escala, como a 

Prova Brasil, precisam ser analisados com precaução, dada a complexidade do próprio 

processo de avaliação de leitura. Diferentes fatores precisam ser considerados, como a 

familiaridade com os temas dos textos utilizados nos testes, os conhecimentos prévios 

demandados para a compreensão dos textos, o nível de complexidade desses textos, os tipos 

de questões elaborados, dentre outros; a organização dos testes, como a sequência das 
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questões, a quantidade de textos a serem lidos, a quantidade de questões a serem respondidas 

em um dia; a preparação para a realização da prova. A não consideração desses fatores pode 

provocar a inconsistência na apresentação dos resultados, como ocorreu com a escala de 

proficiência apresentada na Prova Brasil.  

 A Prova Brasil não colabora para que os professores e as equipes de gestão das redes 

compreendam, de fato, quais são as dificuldades e quais são os possíveis avanços, pois 

apresenta uma escala que não tem coerência com os pressupostos apresentados, é confusa, 

sem interpretação pedagógica da progressão proposta e não possibilita que os testes sejam 

analisados pelos educadores. 

 Por fim, os dados desse estudo também colaboram para que sejam levantadas questões 

a serem aprofundadas em estudos posteriores sobre o ensino da leitura, na busca de entender o 

que ocorre nas salas de aula e as dificuldades dos professores na condução de um ensino que, 

de fato, insira os estudantes em práticas de interação por meio dos textos, pois os dados 

mostraram poucas situações em que os estudantes, de fato, dialogavam com os autores dos 

textos para atender a diferentes finalidades de leitura. Desse modo, embora as habilidades 

avaliadas na Prova Brasil fossem contempladas em atividades de ensino e algumas situações 

favorecessem a familiarização com o estilo das questões da Prova Brasil, poucas eram as 

oportunidades de aprofundamento do que os textos diziam ou de sistematização do ensino das 

habilidades enfocadas. Tais dificuldades também explicam, em parte, os baixos resultados 

neste exame. 

 Para concluir, os dados sinalizam para a necessidade de revisão dessa avaliação em 

larga escala e para a implantação de políticas públicas voltadas para a formação do professor 

quanto ao eixo da leitura. 
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APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas com os professores.  

  

  

1. Qual o seu nome? Sua formação acadêmica? Quanto tempo faz que é professora? 

Quanto tempo faz que trabalha nessa escola?  

2. Tem participado de encontros de formação continuada? Com que freqüência? 

3. Há encontros ou reuniões pedagógicas ou de planejamento na escola? Com que 

freqüência?  

4. Em qual série ministra aulas? Desde quando trabalha com essa série?  

5. Quais as disciplinas que ministra nessa turma? 

6. Quantos dias na semana você trabalha os conteúdos referentes à língua portuguesa? 

7. Quais as práticas de leitura desenvolvidas em sua sala de aula? 

8. Quantos dias na semana você trabalha conteúdos referentes ao eixo de leitura? 

9. Como são as suas aulas de leitura? Você planeja as aulas de leituras? 

10. Quais os objetivos que você pretende alcançar em suas aulas de leituras? 

11. Quais os suportes e gêneros textuais mais lidos pelos seus alunos em sala de aula?  

12. A escola tem biblioteca? Você realiza atividades na biblioteca? Com que freqüência? 

Seus alunos visitam a biblioteca livremente? Com que freqüência? Eles fazem 

empréstimos na mesma? Quais os livros ou gêneros mais lidos pelos alunos? 

13. Você faz empréstimos semanais de livros na sala? Essas leituras são resgatadas? 

Como?  

14. Seus alunos são alfabetizados? Eles leem com fluência?  

15. Dê um exemplo de uma boa aula de leitura ministrada na sua turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 254 

APÊNDICE B - Teste 2 de compreensão leitora 
 

 

ESCOLA: _____________________________________________________________ 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

 

IDADE:________________ 

 

ANO: _______ 

 

PROFESSOR (A) ___________________________ 

 
  
Leia os textos e responda as questões  

 

TEXTO 1 

Comércio ilegal de aves é desmontado em Carpina 
 

A Polícia Ambiental realizou nesse domingo a maior apreensão ilegal de aves deste 

ano no Estado. Os pássaros estavam sendo comercializados numa feira livre no município de 

Carpina, Zona da Mata Norte. Foram recuperados mais de 200 animais na operação.  

Entre os pássaros estavam o curió, típico da Mata Atlântica e o cancão, típico do 

Sertão. Foram encontrados mais de 50 canários da terra, muitos deles ainda filhotes. Quando a 

polícia chegou ao local, os vendedores abandonaram a mercadoria e fugiram. Ninguém foi 

preso. 

As aves agora serão encaminhadas ao Ibama e ficarão em quarentena. Em seguida 

poderão ser encaminhados para alguma instituição com permissão de receber animais 

silvestres ou soltos em liberdade. 

Fonte: Do JC Online Com informações da TV Jornal 

Publicado em 23.11.2009, às 08h47 

 

(D1) Localizar informações explícitas em um texto 

1.  Quantos animais foram recuperados na operação realizada pela Polícia 

Ambiental em Carpina?  
 

a) Mais de cinquenta. 

b) Mais de duzentos. 

c) Vinte e três. 

d) Quarenta. 

 

(D4) Inferir informações implícitas em um texto 

2. Onde foram encontrados 50 canários da terra? 

 

a) Na Mata Atlântica. 

b) Na TV Jornal.  

c) No município de Carpina. 

d) No Sertão.  
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(D9) Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros 

3. Qual a finalidade desse texto?  

 

a) Apresentar algumas espécies de animais. 

b) Divulgar a feira livre de Carpina. 

c) Convencer as pessoas a comprar animais em Carpina. 

d) Informar o leitor sobre o tráfico de animais silvestres. 

 

(D2) Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto. 

4. No segundo parágrafo, no trecho “muitos deles ainda filhotes”, a palavra deles se 

refere: 

 

a) aos curiós. 

b) aos cancãos. 

c) aos canários da terra. 

d) aos pombos.  

 

 

TEXTO 2 

Ibama apreende duas jibóias e uma cascavel na Feira da Sulanca 

Fiscalização realizada nesta manhã encontrou ainda pássaros silvestres, mas em 

número pequeno; o dono das cobras foi preso e será processado por crime ambiental.  

Na manhã desta terça-feira (24), fiscais do Ibama apreenderam duas jibóias e uma 

cascavel de grande porte na Feira da Sulanca, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O 

homem que tentava vender os animais foi detido. Também foram encontradas aves silvestres 

durante a fiscalização.  

O suspeito, cuja identidade não foi informada, foi encaminhado para a sede da Polícia 

Federal no município. Ele vai responder a processo por crime ambiental e pode pegar até um 

ano de cadeia, além de pagar multa de R$ 500 por animal. Segundo o Ibama, ele também deve 

perder o carro, uma Kombi usada para transportar os animais.  

Esta é a sétima operação do Ibama neste ano em Caruaru. Até agora foram 

apreendidos cerca de 1.400 animais silvestres no município. Segundo o órgão, a intensa 

atividade de comércio de animais silvestres ilegais promovida em Caruaru está colocando 

Pernambuco entre os estados onde mais ocorre a prática, junto da Bahia e do Rio Janeiro. 

Fonte: Da Redação do pe360graus.com 

Publicado em 24.11.2009, às 11h12 

 

(D15) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 

será recebido 

5. Os textos 1 e 2 referem-se, principalmente,  

 

a) à venda de duas Jibóias  

b) à prisão de traficantes. 
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c) à apreensão de animais comercializados ilegalmente. 

d) à atividade de transporte de animais 

 

 

(D1) Localizar informações explícitas em um texto 

6. Para onde o suspeito foi encaminhado? 

 

a) Para a sede da Polícia Federal. 

b) Para a sede do Ibama 

c) Para a feira da Sulanca 

d) Para o Rio de Janeiro. 

 

 

(D2) Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto. 

7. No texto 2, na frase “ Ele vai responder a processo por crime ambiental”, a 

palavra Ele refere-se.  

 

a) Ao fiscal do Ibama. 

b) Ao dono das cobras.  

c) Ao jornalista. 

d) Ao policial. 

 
(D12) Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc 

8. O suspeito foi preso porque 

 

a) estava vendendo aves silvestres. 

b) estava vendendo cobras. 

c) não pagou uma multa de R$ 500,00. 

d) não pagou o carro que estava usando. 

 

TEXTO 3  

Um tomate foi atravessar a rua com outro tomate e gritou: 

-- Cuidado com o carro... 

(Sssssssblush!) 

-- Que carro?... 

(Sssssssblush!) 

 

Fonte: Tadeu, P. Proibido para maiores: as melhores piadas para crianças. São Paulo: Matrix, 

2007.  

 

(14) Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações 

9. Nos trechos “Cuidado com o carro...” e “Que carro?...” o uso das reticências 

indica que 

a) os tomates não conseguiram concluir a frase. 

b) os tomates fizeram uma pausa para explicar o que falaram.  

c) os tomates estavam indecisos sobre o que iam falar.  

d) os tomates pararam de falar para respirar. 
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10. Esse texto é: 

 

a) uma tirinha. 

b) um conto. 

c) uma piada. 

d) um aviso. 

 

 

TEXTO 4 

 

Um elefante passava todos os dias por cima de um formigueiro e sempre destruía a 

entrada. Um dia, as formigas fizeram uma reunião e decidiram que na próxima vez em que o 

elefante passasse por ali elas o matariam! 

No dia seguinte, elas ficaram à espera. Quando o elefante passou, elas subiram nele. O 

elefante se sacudiu e todas as formigas caíram, menos uma, que se agarrou ao pescoço dele. 

Então, todas as que haviam caído começaram a gritar:  

-Esgana ele, esgana ele! 

 

Fonte: Tadeu, P. Proibido para maiores: as melhores piadas para crianças.  

São Paulo: Matrix, 2007.  

 

 

(D13) Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados 

11.  O texto é engraçado pelo fato de  

 

a) a formiga ser muito pequena e o elefante muito grande 

b) todas as formigas terem caído 

c) o elefante ser esganado  

d) as formigas acreditarem que uma delas poderia esganar o elefante. 

 

(D8) Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto 

12. Por que as formigas decidiram matar o elefante? 

 

a) Porque ele era muito grande 

b) Porque todos os dias ele passava pelo formigueiro 

c) Porque ele sempre destruía a entrada do formigueiro 

d) Por que ele se sacudiu e todas as formigas caíram 

 

 

TEXTO 5 

 

Uma cortina colorida que não sai do lugar 
Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que precisa da compreensão dos 

pais 

 

 

 A mania não é nova e veio para ficar. Para acabar com ela, só esfregando, com força, 

um pano embebido em álcool. Mesmo assim, sobrará algum vestígio. Colecionar adesivos na 

janela do quarto é um barato que, ao mesmo tempo em que faz a cabeça da molecada, dá dor 

de cabeça aos pais.  
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 Por isso, é preciso contar com a compreensão deles na hora de começar a coleção. Igor 

Strougo deu sorte e seus pais não só liberaram a janela como dão para ele os adesivos que 

descolam. A brincadeira começou há dois anos. A coleção cresceu e se tornou uma espécie de 

cortina.  

 - O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame – diz Igor. 

 São tantos adesivos que, agora, colar um novo é quase como um jogo de encaixe. 

Clara Sampaio também tinha uma baita coleção de adesivos em sua janela. Ela comprava em 

lojas, pedia para amigos, trocava no colégio. O vidro estava completamente abarrotado 

quando a família se mudou.  

 -Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os adesivos, que estragam 

quando a gente tira do vidro, perdi toda a minha coleção. E depois que minha mãe não me 

deixou começar a coleção novamente para não sujar o vidro da casa nova - conta Clara que, 

para respeitar a proibição da mãe, mudou a coleção de lugar. -Agora enfeito a capa dos meus 

cadernos.  

(Inês Amorim) 

Fonte: Caderno infanto-juvenil do jornal O Globo de 28 de março de 1999  

(D6) Identificar o tema de um texto 

13. O texto, acima, trata, principalmente, de  

a) Pais que não entendem a mania dos filhos de colecionar adesivos no vidro da janela. 

b) A mania de colecionar adesivos na capa dos cadernos 

c) A mania de colecionar adesivos no vidro da janela 

d) Filhos que dão dor de cabeça aos pais.  

 

 

(D11) Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato 

14. A frase que expressa uma opinião é  
 

a) A brincadeira começou há dois anos  

b) O legal é que ela escurece o quarto na hora de jogar videogame 

c) O vidro estava completamente abarrotado quando a família se mudou 

d) Agora enfeito a capa dos meus cadernos.  

 

(D10) Identificar marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor um texto 

15. Pela linguagem utilizada na escrita do texto “Uma cortina colorida que não sai do 

lugar”, podemos dizer que esse texto foi escrito para  

 

a) crianças   

b) adolescentes  

c) adultos  

d) idosos 

  

 

 (D12) estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios, etc. 

16. No trecho a seguir “Fiquei arrasada. Primeiro, porque, como não dava pra levar os 

adesivos”, a expressão destacada dá a idéia de: 
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a) Causa.  

b) Lugar.  

c) Tempo. 

d) Explicação. 

 

 

(D3) Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

17. Qual o significado, no texto, da expressão “dá dor de cabeça aos pais”? 

 

a) Os pais ficam com a cabeça dolorida. 

b) Os pais ficam preocupados  

c) Os pais ficam tristes  

d) Os pais ficam assustados  

 

(D9) Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros 

18. Esse texto é: 

 

a) um poema 

b) uma receita 

c) um conto 

d) uma reportagem 
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ANEXO A – Teste 1 de compreensão leitora 
 

ESCOLA: _____________________________________ 

NOME:______________________________________ 

IDADE:______________________________________ 

ANO:   _______ 

                                                                                       

Leia o texto a seguir e responda as questões 1 a 3. 

 

O Galo Que Logrou a Raposa 

 

Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa 

árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo: "Deixa estar, seu malandro, que já te 

curo!..." E, em voz alta:  

— Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. 

Lobo e cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora 

aos beijos como namorados. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e 

amor.  

— Muito bem! — exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra! Que 

beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldade e traições! Vou já descer para abraçar a 

amiga raposa, mas... como lá vêm vindo três cachorros, acho bom esperá-los, para que 

também eles tomem parte na confraternização. Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não 

quis saber de histórias, e tratou de pôr-se ao fresco, dizendo: 

— Infelizmente, amigo Co-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos 

cães. Fica para a outra vez a festa, sim? Até logo. E raspou-se.  

Contra esperteza, esperteza e meia.  

 

Fonte: Monteiro Lobato. Fábulas, Ed. Brasiliense 

 

 

1. No trecho “Deixa estar, seu malandro, que já te curo!”, a palavra grifada se refere 

(     ) gavião. 

(     ) ao galo. 

(     ) ao cachorro. 

(     ) ao cordeiro. 

 

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto. 

 

2. O galo empoleirou-se na árvore porque 

(     ) estava com medo da raposa. 

(     ) estava com medo da guerra. 

(     ) queria ficar em um lugar alto. 

(     ) queria encontrar outras aves. 

 

D4 -Inferir uma informação implícita em um texto 
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3. O trecho “E raspou-se”, no texto, significa que a raposa 

(     ) se arranhou. 

(     ) fez a barba. 

(     ) foi embora.  

(     ) apagou a história. 

 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 

 

4. Os personagens principais da história são 

(     ) os cachorros e a raposa. 

      (     ) os cachorros e o galo. 

(     ) o galo e a raposa. 

(     ) o malandro e o galo. 

 

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 5 a 7 

 

 
 

5. Sobre a tirinha acima é correto afirmar que 

(     ) Mônica estava aborrecida porque Cebolinha corria mais que ela. 

(     ) Mônica estava aborrecida porque Cebolinha ganhou o jogo de xadrez. 

(     ) Cebolinha queria jogar xadrez com Mônica em lugar de apanhar dela. 

(     ) Cebolinha queria bater em Mônica para que a história fosse diferente. 

 

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

 

6. No último quadrinho, a expressão de Cebolinha era 

(     )  de medo. 

      (     ) de raiva. 

(     ) de tristeza. 

(     ) de desprezo. 

 

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. 

 

7. A finalidade do texto é 

(     )  ensinar as pessoas a jogar xadrez. 

(     )  divertir as pessoas. 

(     ) fazer propaganda de um jogo. 

(     ) educar as crianças. 
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D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros   

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 8 a 10. 

 

 
 

8. O texto é 

 

(     ) uma propaganda. 

(     ) uma biografia. 

(     ) uma entrevista. 

(     ) uma notícia. 

 

D9 - Reconhecer gênero (Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

9. Os banhistas encontraram o golfinho 

(     )  na Paraíba. 

(     ) em Alagoas. 

(     ) na praia de Santos. 

(     ) em Jaboatão dos Guararapes. 

D1- Localizar informações explícitas em um texto. 

 

10. O texto trata 

(     )  do trabalho dos taxistas. 

(     ) da morte de um golfinho. 

(     ) das praias do Nordeste. 

(     ) dos banhistas de Piedade. 

D6 - Identificar o tema de um texto. 

 

Questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gabarito b a c c C a b d d b 

Descritor D2 D4 D3 D10 D4 D5 D12 D12 D1 D6 

 


