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RESUMO 

O presente estudo se propôs a analisar práticas de ensino de compreensão de 
leitura e sua possível relação com o desenvolvimento de habilidades de 
compreensão de leitura nos alunos. Adotamos, em nosso marco teórico, uma 
perspectiva interacionista de língua, no que concerne aos conceitos de língua, texto, 
leitor, modalidades e estratégias de leitura, ensino de compreensão e aspectos 
cognitivos da leitura, tomando por base os estudos da Lingüística Textual e da 
Psicologia Cognitiva.  A pesquisa foi desenvolvida em duas turmas do último ano do 
Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Recife. Como procedimentos 
metodológicos, adotamos o paradigma de estudo de caso coletivo, para dar suporte 
à variação da abordagem de ensino de compreensão de leitura em contextos 
diferentes (Turma 1 e Turma 2), e fizemos uso de observações (12 dias letivos em 
cada turma), além da aplicação de atividades diagnósticas de leitura, no início e no 
final do ano escolar, nas quais usamos os quinze itens de avaliação de 
compreensão de leitura que integram a Prova Brasil. A análise dos dados 
demonstrou que as práticas das duas professoras eram bastante distintas, de modo 
que na turma 1 encontramos um ensino mais planejado, que atendia melhor a uma 
diversidade de gêneros textuais e modalidades de leitura, bem como a um exercício 
bem mais sistemático e diversificado de estratégias de leitura. A análise dos 
desempenhos dos alunos indicou que os que estudavam na turma 1 começavam o 
ano com habilidades de compreensão leitora significativamente superiores aos seus 
colegas da turma 2 e que tais diferenças se mantiveram ao final do ano. Em 
nenhuma das turmas o desempenho alcançado ao final do ano foi superior ao 
registrado no início. Atribuímos esses resultados a diversos fatores, dentre eles: o 
histórico de aprendizado dos alunos e a oscilação dos níveis de complexidade dos 
itens da Prova Brasil. Estas evidências nos levam a questionar a ausência de metas 
claras – quanto ao desempenho em compreensão de leitura – para o conjunto de 
alunos que frequentam nossas redes públicas. Também nos parece urgente uma 
análise rigorosa do nível de complexidade dos itens que, a cada edição da Prova 
Brasil, avaliam as mesmas habilidades de leitura. 

 
Palavras-chave: Compreensão de leitura. Estratégias de leitura. Ensino de 
compreensão leitora. Didática da Língua Portuguesa. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study was to examine practices of teaching reading comprehension and 
its relation to the development of reading comprehension skills in students. We 
adopted in our theoretical framework, an interactionist perspective of language, 
regarding the concepts of language, text, reader, modalities and strategies of 
reading, teaching of comprehension and cognitive aspects of reading, based on 
studies of linguistics and textual Cognitive Psychology. The research was conducted 
in two classes last year of elementary school of public schools in Recife. As 
methodological procedures, we adopted the paradigm of collective case study, to 
support the change in approach to teaching reading comprehension in different 
contexts (Class 1 and Class 2), and made use of observations (12 school days in 
each class), besides the application of diagnostic activities of reading, at the 
beginning and end of the school year in which we use the fifteen items assessing 
reading comprehension belonging to the Prova Brasil. The analysis showed that the 
practices of two teachers were quite different, so find a class in a more planned 
education, which served well to a variety of text types and modalities of reading, and 
to exercise a much more systematic and diverse range of reading strategies. The 
analysis of the performance of students indicated that studying in a class began the 
year with reading comprehension skills significantly above their classmates and two 
such differences remain by the end of the year. In none of the classes the 
performance achieved by the end of the year was higher than in the beginning. We 
attribute these results to several factors, including: the history of student learning and 
the oscillation of levels of complexity of the items from Prova Brasil. These evidences 
lead us to question the lack of clear goals - the performance in reading 
comprehension - for all students who attend our public networks. It also seems 
urgent rigorous analysis of the level of complexity of the items, each edition of the 
Prova Brasil, evaluate them reading skills. 
  
 
Keywords: Reading comprehension. Reading strategies. Teaching reading 
comprehension. Didactics of Portuguese Language. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. Charge trabalhada pela professora 1 na 7ª aula – turma 

2.................................................................................................................................73 

FIGURA 2. Livro da coleção Clássicos Adoráveis utilizado na 6ª aula – turma 

2.................................................................................................................................98 

FIGURA 3. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores 

de compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo na Turma 1.............125 

FIGURA 4. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores 

de compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo na Turma 2.............128 

FIGURA 5. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores 

de compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo na Turma 1...............132 

FIGURA 6. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores 

de compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo na Turma 2...............135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1. Exemplo 1 - item usado para avaliar o descritor D3 (inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão) no pré-teste.................................................................141 

QUADRO 2. Exemplo 2 - item usado para avaliar o descritor D3 (inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão) no pós-teste................................................................142 

QUADRO 3. Exemplo 3 - item usado para avaliar o descritor D5 (interpretar texto 

com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.) no pré-

teste.........................................................................................................................144 

QUADRO 4. Exemplo 4 - item usado para avaliar o descritor D5 (interpretar texto 

com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.) no pós-

teste..........................................................................................................................145 

QUADRO 5. Exemplo 5 - item usado para avaliar o descritor D13 (identificar efeitos 

de ironia ou humor em textos variados) no pré-teste...............................................147 

QUADRO 6. Exemplo 6 - item usado para avaliar o descritor D13 (identificar efeitos 

de ironia ou humor em textos variados) no pós-teste..............................................148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1. Distribuição e freqüência de uso de diferentes gêneros textuais nas 

aulas observadas na turma 1....................................................................................68 

TABELA 2. Distribuição e freqüência de uso de gêneros textuais de diferentes 

tamanhos nas aulas observadas na turma 1............................................................74 

TABELA 3. Distribuição e freqüência de uso de diferentes modalidades de leitura 

nas aulas observadas na turma 1.............................................................................75 

TABELA 4. Distribuição e freqüência de uso de diferentes estratégias de leitura nas 

aulas observadas na turma 1....................................................................................79 

TABELA 5. Distribuição e freqüência de uso de diferentes gêneros textuais nas 

aulas observadas na turma 2....................................................................................90 

TABELA 6. Distribuição e freqüência de uso de gêneros textuais de diferentes 

tamanhos nas aulas observadas na turma 2............................................................97 

TABELA 7. Distribuição e freqüência de uso de diferentes modalidades de leitura 

nas aulas observadas na turma 2.............................................................................99 

TABELA 8. Distribuição e freqüência de uso de diferentes estratégias de leitura nas 

aulas observadas na turma 2..................................................................................102 

TABELA 9. Médias e desvios-padrão apresentados pelas duas turmas no pré-teste 

e Resultados do t de student, ao serem comparadas.............................................116 

TABELA 10. Médias e desvios-padrão apresentados pelas duas turmas no pós-

teste e Resultados do t de student, ao serem comparadas....................................119 

TABELA 11. Perfis de agrupamentos da Escola 1 no Pré-teste.............................122 

TABELA 12. Perfis de agrupamentos da Escola 2 no Pré-teste.............................122 

TABELA 13. Correlações entre as turmas e os descritores na escola de origem..123 

TABELA 14. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo pela turma 1................126 

TABELA 15. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo pela turma 2................129 

TABELA 16. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo pela turma 1..................133 

TABELA 17. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 



 

 

compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo pela turma 2..................136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO....................................................................................21 

2.1 ALGUMAS CONCEPÇÕES SOBRE LINGUAGEM, TEXTO E LEITURA..........22 

2.1.1 Noções de língua, leitor e texto....................................................................22 

2.1.2 Concepções de leitura...................................................................................24 

2.2 O ENSINO DE LEITURA....................................................................................26 

2.2.1 O Trabalho com leitura através dos gêneros textuais...............................26 

2.2.2 Ensino de leitura nos livros didáticos.........................................................29 

2.3 ENSINO DE LEITURA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA..........................................................................................32 

2.4 FORMAÇÃO (INICIAL E CONTINUADA) DO PROFESSOR PARA O ENSINO 

DE LEITURA............................................................................................................38 

2.5 O ENSINO DE COMPREENSÃO DE TEXTOS: O QUE SÃO AS 

MODALIDADES E ESTRATÉGIAS DE LEITURA? O QUE OS AUTORES FALAM 

SOBRE O ENSINO DE COMPREENSÃO DE TEXTOS?.......................................41 

2.5.1 As Modalidades e Estratégias de leitura....................................................41 

2.5.2 Algumas considerações sobre o ensino da compreensão de 

textos.......................................................................................................................46 

2.6 ASPECTOS COGNITIVOS DA COMPREENSÃO DE TEXTOS PELOS 

ALUNOS: EVIDÊNCIAS DE ALGUMAS PESQUISAS............................................50 

3  METODOLOGIA E PLANO GERAL DE TRATAMENTO DOS DADOS............57 

3.1 AS PROFESSORAS E OS ALUNOS PARTICIPANTES...................................58 

3.1.1 Critérios de escolha dos sujeitos................................................................58 

3.1.2. Breve perfil das professoras observadas..................................................59 

3.1.3 Os alunos das duas turmas: descrição e conduta geral nas aulas, nos 

dias observados.....................................................................................................59 

3.2. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS..............................60 

3.2.1 Avaliação da compreensão leitora..............................................................60 

3.2.2 Observação das práticas de sala de aula...................................................63 

3.3 BREVE ANTECIPAÇÃO SOBRE A CATEGORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 



 

 

ENSINO DE LEITURA OBSERVADAS E DOS DESEMPENHOS DE 

COMPREENSÃO REVELADOS PELOS ALUNOS NAS “ATIVIDADES 

DIAGNÓSTICAS DE LEITURA”...............................................................................64 

3.3.1 Análise das progressões dos alunos..........................................................66 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS – PRÁTICAS DAS PROFESSORAS...................67 

4.1 ANÁLISE DA PRÁTICA DA PROFESSORA 1...................................................68 

4.1.1 Os textos lidos em sala na turma 1..............................................................68 

4.1.2 As modalidades de leitura na turma 1.........................................................74 

4.1.3 As estratégias de leitura praticadas na turma 1.........................................78 

4.2 ANÁLISE DA PRÁTICA DA PROFESSORA 2...................................................89 

4.2.1 Os textos lidos em sala na turma 2..............................................................89 

4.2.2 As modalidades de leitura na turma 2.........................................................98 

4.2.3 As estratégias de compreensão de leitura praticadas na turma 2..........101 

4.3 AS AULAS DE LEITURA: PEQUENA SÍNTESE SOBRE O ENSINO DE 

COMPREENSÃO LEITORA E A ABORDAGEM DIDÁTICA DAS DUAS 

PROFESSORAS INVESTIGADAS.........................................................................110 

5 ANÁLISES DE RESULTADOS II: OS DESEMPENHOS DOS ALUNOS EM 

COMPREENSÃO DE LEITURA.............................................................................115 

5.1 O DESEMPENHO DOS ALUNOS DAS DUAS TURMAS NO PRÉ-TESTE....115 

5.2 O DESEMPENHO DOS ALUNOS DAS DUAS TURMAS NO PÓS-TESTE....118 

5.3 REFLEXÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DE DOIS SUBGRUPOS DAS DUAS 

TURMAS QUE INICIARAM COM DESEMPENHO GERAL SEMELHANTE NO PRÉ-

TESTE.....................................................................................................................121 

5.4. ANÁLISE DA DIFICULDADE RELATIVA DOS DIFERENTES DESCRITORES, 

NO INÍCIO E NO FINAL DO ANO LETIVO.............................................................124 

5.4.1 Pré-teste – Escola 1.....................................................................................125 

5.4.2 Pré-teste – Escola 2.....................................................................................127 

5.4.3 Pós-teste – Escola 1....................................................................................131 

5.4.4 Pós-teste - Escola 2.....................................................................................134 

5.5 ANÁLISES QUALITATIVAS DOS DESEMPENHOS DAS DUAS TURMAS, AO 

LONGO DO ANO LETIVO......................................................................................139 

5.4.1 Análise dos itens usados para avaliar o descritor D3 (inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão) no pré e no pós-teste............................................141 



 

 

5.4.2 Análise dos itens usados para avaliar o descritor D5 (interpretar texto 

com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.) 

no pré e no pós-teste...........................................................................................144 

5.4.3 Análise dos itens usados para avaliar o descritor D13 (identificar efeitos 

de ironia ou humor em textos variados) no pré e pós-teste............................147 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................151 

7 REFERÊNCIAS...................................................................................................159 

APÊNDICE A – Exemplo de protocolo de observação......................................164 

APÊNDICE B – Questionário................................................................................173 

APÊNDICE C – Roteiro de entrevista..................................................................174 

APÊNDICE D – Texto da entrevista com as professoras..................................175 

ANEXO 1- Instrumento do Pré-teste...................................................................184 

ANEXO 2 – Instrumento do Pós-teste.................................................................202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Hoje, muitos estudos apontam a necessidade de ampliar o debate sobre o 

ensino da leitura, sobretudo no que concerne ao ensino de compreensão leitora. Os 

baixos índices de desempenho, como os obtidos pelos estudantes brasileiros na 

Prova Brasil, no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação na Educação Básica) e no 

PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), fortalecem a discussão 

acerca da qualidade deste ensino, bem como das práticas de ensino de leitura nas 

aulas de Língua Portuguesa. 

Dados recentes do PISA de 2009 demonstram que o Brasil ainda tem muito a 

melhorar no que concerne à compreensão de leitura, bem como nos demais eixos 

investigados. Os resultados apontam um baixo desempenho dos estudantes 

brasileiros no eixo de compreensão de leitura frente a outros países da América 

Latina, ficando atrás do Chile (44º colocado), Uruguai (47º colocado), Colômbia (52º 

colocado) e ocupando a 55º colocação. No total geral de 65 países avaliados, o 

Brasil ficou com 54º lugar. 

O PISA é um exame aplicado nos países membros da OCDE (Organização para 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento) e mais trinta países, tendo como 

objetivo cotejar o nível de desempenho de estudantes na faixa etária dos 15 anos 

nas áreas de Ciências, Matemática e Língua Materna, avaliando também se esses 

alunos estão aptos aos futuros desafios, o que chama o Brasil para a 

responsabilidade quanto a este ensino. 

A situação é muito crítica quando examinamos os índices de desempenho entre 

os estados brasileiros. Segundo o portal O Globo de jornalismo, a falta de equidade 

educacional no Brasil foi um dos principais fatores que colocou o país como um dos 

piores do ranking, apontando que as escolas públicas municipais e estaduais 

tiveram um desempenho muito pior que as escolas federais, bem como as escolas 

dos estados da Região Nordeste em relação às escolas da Região Sul e Sudeste.  

O resultado de tudo isso implica em um dos apontamentos do PISA em relação 

ao Brasil, o qual afirma que até o estado com melhor desempenho no país ficou 

abaixo da média mundial. Este dado é bastante preocupante, visto que um país com 
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um crescimento econômico de 5% em 2010 tem como responsabilidade apresentar 

melhorias expressivas em outras áreas, como a educação, por exemplo. 

Outro exame que tem apresentado índices de desempenho inquietantes é a 

Prova Brasil, cujo objetivo é avaliar as habilidades de alunos do Ensino 

Fundamental, de 4ª e 8ª séries (5° e 9° anos), nas habilidades de leitura em Língua 

Portuguesa e na área de Matemática. Esta avaliação se estende a escolas públicas 

localizadas nas áreas rural e urbana, e sua aplicação abrange todas as escolas 

públicas urbanas com mais de 20 alunos na turma. 

Os últimos resultados da Prova Brasil publicados em 2010, referentes à 

avaliação feita em 2009, revelam que, apesar de a maioria das cidades de 

Pernambuco atingir as metas do Ideb (Índice de desenvolvimento da Educação 

básica), os índices alcançados pelos nossos alunos ainda são muito baixos, 

apresentando uma média de 4,1 pontos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

A exemplo disso observamos que poucas cidades de Pernambuco alcançaram uma 

média acima do 5,0 pontos na avaliação de larga escala, principalmente na região 

metropolitana de Recife, onde algumas cidades ainda não conseguiram atingir 

médias acima dos 4,5 pontos. 

De acordo com uma pesquisa publicada pelo Jornal do Comércio de 

Pernambuco (2011), “cerca de 60% dos estudantes que fizeram a 4ª série no Estado 

de Pernambuco, em 2009, não atingiram a aprendizagem considerada adequada, 

mesmo depois de repetir o ano”. Um dado que se torna bastante preocupante, visto 

que, de acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco, dos alunos de 1ª a 4ª série, o índice de reprovação é de 

11.85% e o de abandono é 3.12%, baseada no Censo Escolar de 2009. 

É por essas e outras questões que o ensino de compreensão de leitura deve ser 

amplamente debatido nos âmbitos da comunidade acadêmica e do poder público, 

visto que este é um direito previsto na LDB 9.394, a qual afirma que “o professor de 

todas as áreas tem o compromisso de promover a produção da leitura e da escrita”, 

tornando assim a compreensão leitora um fator imprescindível na busca pelo 

sucesso escolar. 
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 Muitos autores exaltam a complexidade deste objeto de estudo e por este 

motivo percebemos o grande empenho de pesquisas da área em fornecer aos 

educadores ferramentas que viabilizem boas propostas de práticas de sala de aula. 

Essa complexidade é relata por Brandão (2005) da seguinte forma: 

 

Tal complexidade pode ser explicada pela diversidade de fatores que 
influenciam a compreensão de um texto. Assim a modalidade de 
leitura, a motivação do leitor, suas crenças e valores, seus 
conhecimentos sobre o gênero textual, o vocabulário utilizado no 
texto, entre outros, são aspectos que se interligam e que geram, com 
certeza, um impacto na interação do leitor com o texto (BRANDÃO, 
2005, p. 2). 

 

Considerando essa afirmação, entendemos a compreensão como algo intrínseco 

às atividades de leitura, uma vez que não se pode dissociar o ato de ler da 

construção de um sentido no processo de interlocução, ou seja, em quase todas as 

atividades pedagógicas, a compreensão de textos está presente. 

Compreender. Este é um desafio com o qual a grande maioria dos professores 

se depara no contexto das aulas de Língua Portuguesa e das demais áreas do 

currículo escolar. Logo, alguns questionamentos acerca da temática são comuns na 

atividade docente: Como ensinar compreensão aos alunos? Como construir uma 

relação entre autor - texto - leitor1 nas horas da leitura? O que é mais importante 

perguntar aos alunos em relação ao texto escrito? Que conhecimentos são ativados 

pelos alunos em busca da compreensão do texto? E, ainda, como os alunos 

constroem os significados sobre as idéias apresentadas num texto?  

Essas indagações, não só permeiam o cotidiano dos docentes em sala de aula, 

como inquietam grandes estudiosos, tanto da psicologia cognitiva quanto da didática 

dos conteúdos específicos. O nosso estudo é uma pequena amostra do quanto 

temos urgência em investigar essas questões e atribuir à compreensão o seu devido 

espaço nas discussões sobre as práticas de leitura. 

                                                           
1 Segundo Marcuschi (2008), a compreensão é dependente dessa relação, afirmando que a 
compreensão é uma atividade colaborativa entre esses integrantes do processo. 
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Em outras palavras, temos como objetivo principal analisar práticas de ensino de 

compreensão de leitura e suas possíveis relações no desenvolvimento de 

habilidades de compreensão de leitura dos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental. Para tal, elencamos como objetivos específicos de pesquisa: analisar 

o desempenho da compreensão de leitura dos alunos e mapear as propostas de 

atividades de compreensão de leitura efetivadas por duas professoras da rede 

pública municipal de Recife. 

Nosso estudo está dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo destinado ao 

referencial teórico, discutimos as atuais concepções sobre língua, leitura, sujeito 

leitor e texto, abordando algumas perspectivas defendidas por distintos autores e 

suas implicações no ensino da leitura. Buscamos apoio em estudiosos do tema 

como Marcuschi (2008), Koch (2002), Barbosa; Souza (2006), Kleiman (2004), 

Santos; Mendonça; Cavalcanti (2006). Em seguida abordamos as prescrições dos 

documentos oficiais para o ensino da leitura, retomando quais são as propostas de 

ensino tidas como referência na área pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) para o ensino da Língua Portuguesa e pelos manuais de Língua Portuguesa 

aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Em relação às estratégias e modalidades de leitura revisamos, em nosso marco 

teórico, alguns estudiosos da área dos conteúdos específicos, a fim de abordar em 

que medida o uso desses mecanismos influenciam na compreensão de textos pelos 

alunos. São eles: Colomer; Camps (2002), Serra; Oller (1997), Solé (2003) e Terzi 

(2007). No que concerne ao ensino de compreensão de leitura, destacamos a visão 

de vários autores sobre o que seria especificamente a atividade de compreensão de 

textos, como se configura este ensino, quais práticas estão envolvidas no processo 

e que fatores influenciam a compreensão pelos alunos. Para tal, destacamos as 

idéias de Dell’ isola (2001), Teberosky (2003) e Terzi (2006), entre outros. 

Em outra parte do nosso marco destacamos alguns estudos na área da 

psicologia cognitiva, a fim de refletir sobre quais processos cognitivos estão 

envolvidos na atividade de compreensão de textos dos alunos, observando o que 

alguns pesquisadores já constataram em suas pesquisas. Neste levantamento 

citamos investigações de Brandão; Spinillo (1998), Gonçalves (2008), Oakhill; Cain 

(2004), Spinillo (2008), Spinillo; Mahon (2007), Solé (1998) etc. 
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Além do capítulo citado acima, outros quatro capítulos compõem o nosso 

estudo. Veremos que o segundo capítulo, dedicado à metodologia do estudo, 

descreve o paradigma de pesquisa adotado (dois estudos de caso), os critérios e o 

processo de escolha dos participantes da pesquisa, a partir dos objetivos do nosso 

estudo, bem como as características dos dois contextos investigados. Descrevemos 

ainda, o processo de seleção dos instrumentos e procedimentos adotados na coleta 

de dados. 

O terceiro capítulo trata dos resultados obtidos na pesquisa, os quais são 

apresentados em duas partes. Na primeira parte da análise dos dados destacamos o 

ensino de compreensão de leitura das duas professoras observadas (professora 1 e 

professora 2), e, para tal, descrevemos as duas práticas a partir de alguns eixos: 1) 

Os textos lidos em sala; 2) As modalidades de leitura e 3) As estratégias de leitura 

praticadas. Ao longo do capítulo, realizamos uma reflexão sobre as intervenções 

feitas nas aulas de leitura pelas duas professoras no que concerne ao trabalho com 

a compreensão de textos, no intuito de colocar em foco as características 

particulares de cada prática de ensino, mediante a adoção de metodologias, 

recursos didáticos. Após a descrição de cada prática de ensino das professoras, são 

feitas algumas discussões acerca dos prontos convergentes e divergentes nas 

práticas das duas docentes investigadas, através de uma breve síntese 

No capítulo 4, apresentamos outra parte dos dados coletados - os desempenhos 

em compreensão de leitura dos alunos das turmas A e B. Neste capítulo, realizamos 

uma análise de desempenho de leitura dos alunos nos testes aplicados no início e 

no fim do ano em que observamos as duas turmas, a partir de algumas análises 

estatísticas e de reflexões qualitativas sobre especificidades diversas, as quais os 

alunos foram submetidos ao longo do processo de investigação. 

O capítulo 5 destina-se a discussão dos principais resultados do estudo, 

resgatando os objetivos da pesquisa dentro da análise das práticas de ensino de 

compreensão de textos das duas professoras investigadas, dos desempenhos em 

leitura dos alunos das duas turmas e dos instrumentos de avaliação, como base nos 

autores elencados no nosso referencial teórico. Neste capítulo, ainda propomos 

alguns encaminhamentos de pesquisa a partir das principais evidências obtidas no 

estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, veremos alguns estudos que tratam sobre as concepções de 

língua, leitor, texto e leitura, a partir de alguns teóricos da área da linguística textual 

e da Psicologia Cognitiva. Para tal, iniciaremos a discussão sobre língua, leitor e 

texto com base nas idéias de Koch (2002), Marcuschi (2008) e Travaglia (1997), 

destacando a concepção de língua por nós adotada no presente estudo.  

Em seguida, fazemos uma discussão sobre os principais avanços relacionados 

às concepções de leitura, refletindo desde a concepção de leitura como forma de 

captação das idéias encontradas na superfície textual até as concepções que 

compreendem a leitura como um processo de interação entre leitor e texto na 

produção de sentido, ou seja, a leitura como compreensão de textos (Marcuschi, 

2008). 

Além disso, buscamos situar o trabalho de ensino de leitura com os gêneros 

textuais, tendo em vista a variação de objetivos didáticos na leitura e sua relação 

com o gênero textual lido em sala de aula. Veremos que, segundo diversos autores, 

é preciso conhecer os gêneros e suas estruturas, uma vez que precisamos utilizá-los 

adequadamente nas situações comunicativas, as quais não podem estar 

desvinculadas de um contexto real de leitura. Para tal, trazemos para a discussão, 

Coscarelli (2007), Buzen (2006), Marcuschi (2008), Santos; Mendonça e Cavalcanti 

(2006). 

Neste capítulo, também fazemos uma análise sobre o que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa referenciam para as práticas de 

leitura, o tratamento didático e os conteúdos, na etapa do Ensino Fundamental I, 

mais especificamente no 2º ciclo (3ª e 4ª séries).  

O ensino de leitura através dos livros didáticos de Língua Portuguesa, também foi 

um foco de reflexão no nosso estudo, tendo em vista que a maioria dos professores 

das redes públicas faz uso desse recurso didático, nas aulas de leitura. Atualmente, 

vários estudos têm promovido a ampliação dessa discussão, devido a sua 

importância no contexto das aulas de Português.  
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Outro aspecto que será discutido é a importância das estratégias e modalidades 

de leitura no ensino de compreensão de textos, visto que, a maioria dos estudiosos 

defende que um ensino de leitura se torna bastante significativo quando mediado 

através desse trabalho. Veremos também, que há um consenso entre os autores da 

área da linguística e da psicologia cognitiva sobre os avanços dos desempenhos em 

leitura, proporcionados por um ensino sistemático, através do uso planejado das 

modalidades e estratégias. 

Traremos, também, alguns estudos de pesquisadores (SPINILLO, 2008; 

BRANDÃO; SPINILLO, 1998; OAKHILL e CAIN, 2004) da área de psicologia 

cognitiva para elucidar questões acerca do desenvolvimento de habilidades 

cognitivas no processo de compreensão de leitura, tratando, mais especificamente, 

da habilidade inferencial, tendo em vista que um leitor proficiente domina de forma 

autônoma essa habilidade no processo de leitura. 

 

2.1 ALGUMAS CONCEPÇÕES SOBRE LINGUAGEM, TEXTO E LEITURA 

  

 

2.1.1 Noções de língua, leitor e texto 

 

As abordagens de estudo sobre a linguagem humana são diversas. A exemplo 

disso, podemos observar significativas mudanças nos quadros teóricos, ao longo 

dos anos. No decorrer deste tópico, veremos algumas concepções que permeiam os 

estudos sobre a língua, bem como suas especificidades. 

Uma das perspectivas revisadas por Koch (2002), aborda a língua como 

representação do pensamento. Segundo a autora, tanto o sujeito quanto o texto são 

caracterizados por seu caráter absoluto, isto é, o desejo do sujeito é a captação de 

suas idéias previamente construídas e o texto passa a ser um produto das 

construções “absolutas” do autor, sendo este visto como um objeto autônomo nas 

situações de leitura. 

Outra concepção encara a língua como estrutura (ou forma). Em relação a isso, 

Marcuschi (2008, p.59), afirma que passa-se a adotar a língua como um sistema de 
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regras que garantiriam a autonomia do sistema diante das condições de produção, o 

que para ele acaba promovendo uma certa dificuldade de perceber o texto, uma vez 

que este se faria apenas no uso do sistema, desconsiderando-o como uma unidade 

de sistema. É nesta concepção de língua que, de acordo com Koch (2002, p.14), o 

sujeito é reconhecido por seu caráter assujeitado (grifo da autora) diante da sua “não 

consciência” na situação comunicativa.  

No que concerne à concepção de língua como um instrumento de comunicação, 

para Koch (2002) é importante ressaltar aspectos, como a passividade do leitor (o 

qual será meramente “decodificador” do código escrito), a existência de um emissor 

que faz o uso do instrumento de comunicação (a língua), a evidência de uma relação 

entre emissor e receptor. Logo, a situação de comunicação entre emissor e receptor, 

neste caso, não dependeria de nenhum fator externo. 

Nessa mesma linha, para Travaglia (1997), quando a língua é compreendida 

como um instrumento de comunicação, também é vista como um código que deve 

ser transmitido de um emissor para um transmissor. Neste sentido, os sujeitos 

participantes do processo de comunicação deveriam dominar este código, para que 

a mensagem pudesse ser transmitida. Porém, Marcuschi (2008) defende que esta é 

a posição mais ingênua adotada até o momento. 

Em oposição a essa e outras vertentes, citadas anteriormente, a concepção de 

língua como lugar de interação (Koch, 2002) ou como atividade sociointerativa 

situada, como prefere Marcuschi (2008), passa a assumir diversas dimensões, 

dentre elas a social, a cognitiva, a histórica e, principalmente, a dimensão da 

interação entre os sujeitos. 

São muitas as especificidades dessa concepção, que, ao assumir seu caráter 

sócio-interativo, revela que a língua depende da participação ativa do autor, do texto, 

do leitor ou do ouvinte na construção da situação comunicacional. Nessa 

perspectiva, num dado momento, a construção do sujeito e dos sentidos é mediada 

pela interação entre os interlocutores, é um processo de construção e reconstrução 

dos participantes das práticas sociais. 

Para Marcuschi (2008), essa perspectiva não desconsidera a forma sistemática 

da língua e suas regularidades, adotando a posição de língua como um conjunto de 
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práticas sociais e cognitivas historicamente situadas. Para ele, as situações de 

comunicações entre os sujeitos são flexíveis, ou seja, dependem do contexto no 

qual o diálogo é produzido. De uma forma semelhante, Koch (2002) relata seu 

interesse por esta concepção através da seguinte afirmação: 

 

O meu ponto de partida para a elucidação das questões relativas ao 
sujeito, ao texto e à produção textual de sentidos tem sido uma 
concepção sociointeracional de linguagem, vista, pois, como lugar de 
“inter-ação” entre sujeitos sociais, isto é, de sujeitos ativos, 
empenhados em uma atividade sociocomunicativa (KOCH, 2002, 
p.19). 

 

Da mesma forma adotamos, nesse trabalho, a concepção sociointeracionista de 

língua, uma vez que nos propomos investigar, em certa dimensão, o resultado das 

relações entre os interlocutores no processo de ensino e aprendizagem da leitura. 

Acreditamos que as práticas sociais de leitura só são significativas se adotamos 

uma concepção de língua como espaço de produção de sentidos, de construção e 

reconstrução de sujeitos, de estratégias de leitura, entre outras questões no tocante 

dessa concepção. 

No item a seguir, iremos discutir sobre as concepções que permeiam a história 

da leitura. Iremos analisar como foi e como estão sendo defendidas as idéias acerca 

da leitura com base nos estudiosos da área. 

 

2.1.2 Concepções de leitura 

 

Atualmente, a grande maioria dos estudos encara a leitura como um processo 

de interação entre leitor e texto na construção de sentidos, mas, esta concepção 

nem sempre foi hegemônica.  

Vemos que, ao longo dos anos, a leitura foi concebida de várias maneiras pelos 

pesquisadores da área de Língua Portuguesa. Neste item, iremos observar algumas 
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dessas formas e destacaremos, dentre elas, aquelas que, consideramos de mais 

importância para o estudo da temática apresentada neste trabalho. 

Observamos no item anterior que, a concepção de língua influencia de forma 

significativa nas concepções de sujeito e texto No caso da leitura, este fato se 

repete. Logo, compreendemos que não há como se pensar em uma separação, 

entre as concepções de língua e leitura. 

A visão de leitura como um processo de captação das idéias que estão na 

superfície do texto tem como base a concepção de língua como uma representação 

ou expressão do pensamento. O resultado dessa relação recai sobre o papel do 

leitor, visto como um sujeito passivo e “decodificador” de signos e da função da 

leitura, como um simples processo de decodificação, sem produção alguma de 

sentidos. Segundo Barbosa e Souza (2006), esta é uma visão reducionista que 

 

Leva a um conceito de leitura como decodificação dos signos verbais 
dispostos no tecido superficial do texto. Nessa concepção, o leitor 
encontra-se à margem do processo de leitura, alheio ao sentido do 
que ele lê, uma vez que, preso aos sinais mais visíveis do texto, nem 
desconfia de que, ali, pode encontrar uma rede de significações até 
então inauditas. Em um primeiro momento, lê-se para decodificar 
letras; outro, para copiar palavras, frases, sublinhar ditongos, 
dígrafos etc (BARBOSA; SOUZA, 2006, p. 14). 

 

Dentro de outra perspectiva, a de língua como instrumento de comunicação, 

passa-se a considerar a leitura com um processo de extração de informações de um 

texto escrito; isto é, o principal objetivo da leitura é a comunicação através de 

informações que - tal como na concepção anterior - também estariam explícitas na 

superfície do texto. Em relação a essa perspectiva, Kleiman (2004) afirma que, 

interpretar seria ler palavra por palavra, bastando conhecer o significado literal de 

cada uma delas. 

As autoras Colomer e Camps (2002) consideram as mudanças na concepção de 

leitura como um grande salto, afirmando que o desenvolvimento da psicologia 

cognitiva, os estudos sobre a inteligência artificial a os avanços da lingüística textual 

foram os principais responsáveis pela descrição da leitura como compreensão de 

textos. O leitor, segundo as autoras, se distancia de um caráter passivo diante do 
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texto, na medida em que deduz as informações do texto através dos vários níveis2 

da língua, atua deliberadamente e supervisiona de forma constante sua própria 

compreensão. 

É por essas e outras questões que Marcuschi (2008) também defende a 

concepção de leitura como compreensão construída, afirmando: 

 

Compreender exige habilidade, interação e trabalho. Na realidade, 
sempre que ouvimos alguém ou lemos um texto, entendemos algo, 
mas nem sempre essa compreensão é bem sucedida. Compreender 
não é uma ação apenas lingüística ou cognitiva. É muito mais forma 
de inserção no mundo e um modo de agir sobre o mundo na relação 
com o outro dentro de uma cultura e uma sociedade (MARCUSCHI, 
2008, p. 230). 

 

Esta afirmação nos leva à compreensão de que a leitura é muito mais do que um 

simples processo de decodificação. A leitura atribui um sentido às vidas dos sujeitos 

leitores, os quais constroem, através do ato ler, relações sociais e culturais. É por 

estas e outras questões que o contexto sociocultural não pode ser desconsiderado 

nas práticas de leitura. 

Assumimos essa última posição em nosso trabalho, porque acreditamos que só 

aprendemos com a leitura quando ela nos faz sentido, observando as mudanças em 

nossas vidas ocasionadas por meio dela. 

 

2.2 O ENSINO DE LEITURA  

 

2.2.1 O Trabalho com leitura através dos gêneros textuais 

 

Neste item iremos debater sobre o que os autores da área da linguagem 

defendem sobre o ensino da leitura e o trabalho com os gêneros textuais, fazendo 
                                                           
2
 Os níveis citados pelas autoras são: grafofônico, morfêmico, semântico, sintático, pragmático, 

esquemático e interpretativo. 
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observância das implicações para as práticas de sala de aula de Língua Portuguesa, 

principalmente no que concerne o ensino da compreensão de leitura. Com isto, 

chamamos atenção para um conceito trazido por Marcuschi (2008), o qual afirma 

que: 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos 
definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas (MARCUSCHI, 2008, p.155) 

 

O conceito formulado pelo autor permite enfatizar que o trabalho com os gêneros 

textuais pode se tornar muito significativo. Dependendo do nosso objetivo na 

atividade comunicativa, podemos interagir de formas variadas, seja através da 

escrita ou da oralidade, isto é, existem vários gêneros textuais e para cada um deles 

há um objetivo diferente. 

Marcuschi (2008) elenca alguns gêneros textuais, dentre os quais podemos citar 

coisas tão variadas como telefonema, carta pessoal, reportagem, aula expositiva, 

instruções de uso, receita culinária, etc. Os gêneros textuais são diversos, sendo 

entidades enunciativas que circulam nas várias esferas sociais, e por isso são 

dinâmicos, como afirma o autor. Assim, surge a importância de conhecer os gêneros 

e suas estruturas, uma vez que precisamos, de forma adequada, utilizá-los nas 

situações comunicativas, as quais devem ser recriadas em situações de leitura 

contextualizadas. 

Ressalta-se, também, que, “há muito em comum entre textos que, 

prototipicamente, pertencem a um mesmo gênero, mas nem todo texto é um 

exemplar prototípico de um determinado gênero” (COSCARELLI, 2007, p. 78). Em 

outras palavras, no trabalho com gêneros textuais, é preciso que o educador esteja 

atento à flexibilidade dos mesmos, construindo uma discussão acerca da 

funcionalidade de cada gênero e algumas características que o compõem. A autora 

ainda destaca que: 

 

É importante que os aprendizes conheçam e reconheçam as 
estruturas prototípicas dos gêneros textuais, mas que estejam 
conscientes da flexibilidade delas. Explorar o trabalho lingüístico feito 
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no texto e os efeitos de sentido que provocam, as escolhas do autor 
para marcar sua intenção comunicativa, as possibilidades que a 
língua nos oferece e as conseqüências de cada uma dessas 
escolhas em termos dos sentidos que elas permitem ao leitor 
construir, ou seja, das direções que apresentam ao leitor é mais 
produtivo que reduzir o trabalho com o texto a características 
(fórmulas) dos gêneros textuais (COSCARELLI, 2007, p. 85). 

  

Atualmente, muitos estudos de Língua Portuguesa, atribuem aos gêneros 

textuais seu devido espaço. Isto porque a concepção de língua como forma de 

interação sugere a necessidade de promover-se, significativamente, a inserção do 

trabalho com os gêneros nas salas de aula e, em conseqüência, a visão de leitura 

como compreensão construída em contextos sociais interativos. 

Sabemos que é preciso esclarecer algumas questões sobre o ensino da leitura 

com gêneros textuais, pois, podemos perceber que muitos docentes não se 

apropriaram da relação entre o trabalho com textos e aquele que tem como foco os 

gêneros textuais. Santos; Mendonça e Cavalcanti (2006, p. 41), afirmam que “não 

podemos separar um do outro, pois a textualidade se manifesta no gênero textual 

específico e, obviamente, os gêneros se materializam em textos”. 

Neste sentido, as autoras procuram enfatizar que uma boa qualidade no trabalho 

de ensino da língua materna depende da sintonia entre os dois trabalhos na sala de 

aula. Além disso, algumas propostas dos livros didáticos de Língua Portuguesa 

(doravante, LDPs) aprovados no PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) do 

MEC, demonstram a preocupação de auxiliar o professor nessa tarefa. 

Outro aspecto importante sobre a abordagem dos gêneros textuais no ensino da 

leitura é a grande quantidade de propostas nos LDP envolvendo o trabalho com 

variados gêneros textuais, fato este, alavancado devido às exigências do já 

mencionado PNLD. Porém, como afirma Bunzen (2006) 

 

É importante salientar que apenas a presença de textos em gêneros 
diversos no LDP [...] não garante a formação do leitor crítico e 
autônomo. É preciso ir além da diversidade pela diversidade, pois, 
ainda há pedras no meio do caminho” (BUZEN, 2006, p. 49). 
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Segundo o mesmo autor, os professores devem se apropriar das propostas dos 

LDP, uma vez que o reconhecimento da coletânea de textos dos livros e do 

tratamento dado a estes textos em diversos gêneros, é um fator importante para a 

formulação de boas propostas de práticas de leitura. 

 

2.2.2 Ensino de leitura nos livros didáticos 

 

As mudanças nas propostas dos livros didáticos de Língua Portuguesa, 

impulsionadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), não significaram 

um total rompimento com os relatos apresentados por Marcuschi (2003), acerca dos 

livros tradicionais, os quais são classificados por ele como repetitivos e com 

exercícios descontextualizados. É o que poderemos observar em algumas 

pesquisas apresentadas neste tópico. 

Ao discursar sobre as atuais propostas dos livros didáticos de Língua 

Portuguesa, Bezerra (2001) demonstra importantes indicativos acerca da seleção 

dos textos adotados. Esses indicativos sugerem que, apesar das significativas 

mudanças em relação às concepções de língua e de texto, os textos dos livros que 

chegam às mãos dos alunos carecem de um tratamento didático mais criterioso por 

parte dos autores. A autora afirma ainda: 

 

O estudo do texto se encerra em sim mesmo, com os alunos 
cumprindo as exigências de um currículo, que quase nunca tem 
relação com a vida não escolar, apesar de uma boa seleção textual. 
Assim vemos que textos bem escolhidos, mas com abordagens 
inadequadas podem não favorecer a aprendizagem da leitura, escrita 
e análise lingüística (BEZERRA, 2001, p. 45). 

 

  

Através dessa afirmação, podemos perceber claramente, a preocupação da 

autora em relatar alguns problemas que devem ser questionados a respeito do uso 

do livro didático. Em relação à leitura, por exemplo, percebemos que a rica seleção 

textual não é suficiente para um bom trabalho de compreensão. Bezerra (2001) 
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exemplifica esse aspecto, afirmando que as questões apresentadas pelos autores 

dos LDP como propostas de estudo do poema se referem ao aspecto técnico, formal 

do texto (verso ou prosa) e à extração de informações objetivas do texto, numa 

perspectiva de decodificação. 

Além do exposto, outro fato chama atenção em relação ao uso e escolhas dos 

livros didáticos no ensino de leitura. Os estudos de Albuquerque e Coutinho (2006, 

p. 89), revelam que os livros vêm sofrendo importantes mudanças em relação à 

qualidade dos textos e das atividades propostas para os alunos. Segundo as 

autoras, “muitos professores preferem não utilizar o livro de Língua Portuguesa [...] 

porque ele não corresponderia ao que escolheram ou por não saberem como usá-

los”. 

De acordo com Batista (2003), a diversidade e flexibilidade das formas de 

organização escolar, originadas pela necessidade de atender aos diferentes 

interesses e expectativas gerados por fatores de ordem cultural, social e regional, 

são fatores que influenciam diretamente na escolha de novos livros didáticos. O 

autor ainda afirma os atuais livros de língua aportuguesa oferecem aos professores 

atividades didáticas diversificadas, as quais têm como finalidade facilitar o trabalho 

do docente. 

Apesar de a maioria desses livros aprovados pelo PNLD serem submetidos a um 

criterioso processo de avaliação, existem alguns impasses para se chegar a um 

ensino de leitura eficaz, através dos livros didáticos de Língua Portuguesa. Alguns 

desses não são apenas encontrados nos manuais, mas também fora deles, como a 

questão das apropriações dos professores acerca das propostas dos livros. Este é 

um tema que tem ampla discussão na academia e no contexto das escolas, uma vez 

que a escolha dos livros didáticos é muitas vezes feita pelos próprios professores. 

Sabemos que o ensino de leitura pode ser beneficiado, muitas vezes, por boas 

propostas de atividades nos livros didáticos, ou, ao contrário, pode ser empobrecido 

devido a alguns problemas de natureza didática, entre outros aspectos. Apesar 

disso, vale ressaltar que o professor, através de sua autonomia e das necessidades 

dos alunos, deve procurar formas diversificadas de ensino de leitura, seja com o uso 

ou não dos livros didáticos de Língua Portuguesa. Salientamos que, segundo Batista 
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(2003), para “muitos professores, os manuais didáticos correspondem ao único – ou 

principal – material pedagógico de trabalho com a leitura e a escrita”. 

Em uma pesquisa, Porto e Morais (2009), analisaram como se configuram as 

propostas de leitura nos livros didáticos de Língua Portuguesa adotados pela 

Prefeitura do Recife, quanto à qualidade de textos e atividades propostas pelos 

livros e o tratamento dado aos conteúdos atitudinais, procedimentais e curriculares 

presentes neste suporte.  

Analisando livros do 5º ano de Língua Portuguesa quanto ao material textual e 

estratégias de leitura, os autores verificaram que a escolha de bons livros didáticos 

parece ter um papel fundamental no que se propõe para o ensino de língua, já que, 

muitas vezes, são os principais meios de comunicação escrita a que as crianças têm 

acesso.  

Por outro lado, o estudo sugere que a escolha de um bom livro didático, por si 

só, não garante um ensino eficaz, mesmo que as propostas nele contidas sejam 

inovadoras e atraentes, pois as concepções e práticas dos professores seriam 

aspectos fundamentais nesse processo. 

Em um outro estudo, Marinho; Silva e Morais (2009) analisaram as práticas 

de ensino de leitura desenvolvidas por duas professoras da Educação de Jovens e 

Adultos, bem como os livros didáticos de Língua Portuguesa utilizados pelas 

educadoras. Concluíram que as mudanças nos mesmos são um dado concreto: 

encontraram nos dois livros adotados pelas mestras um variado repertório textual, 

embora, em alguns casos, as atividades propostas não promovessem o pleno 

desenvolvimento de estratégias de leitura mais sofisticadas. Os autores ainda 

destacam que a apropriação desses materiais, pelas docentes, requer uma análise 

crítica e formação continuada, pois, em muitas das aulas observadas, a professoras 

observadas não conseguiam estabelecer um ensino de leitura direcionado à reflexão 

e à criticidade, atentando mais para aspectos normativos da língua. 

Marcuschi (2003), atenta sobre os problemas das atividades de compreensão 

em alguns livros didáticos de Língua Portuguesa. Segundo o autor, a questão não 

está na quantidade das atividades de compreensão, mas na natureza desses 
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exercícios. Quanto à natureza do trabalho com a compreensão de textos nos livros 

didáticos de Língua Portuguesa, o autor destaca os seguintes problemas: 

 

a) 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; b) 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; c) É comum os exercícios de compreensão nada terem a 
ver com o texto ao qual se referem, sendo apenas indagações 
genéricas que podem ser respondidas com qualquer dado; d) 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, 2003, p.49). 

 

 Com isto, vimos que o livro didático de Língua Portuguesa, muitas vezes pode 

ser considerando um rico recurso instrumento didático para o ensino de leitura, 

desde que este faça parte de um planejamento maior das situações de leitura em 

sala de aula, sendo um meio e não um fim em si mesmo, pois como vimos, 

dependendo dos objetivos e hipóteses que o professor sobre as leituras em sala de 

aula, este recurso pode ou não cumprir um papel significativo no processo de 

compreensão de textos. 

 

2.3 ENSINO DE LEITURA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Faremos, agora, uma análise do tratamento didático dado aos aspectos 

relacionados à leitura, sobretudo aos eixos prática de leitura e aprendizado inicial da 

leitura, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental I (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001). 
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Os PCN de Língua Portuguesa estão organizados em duas etapas. Na primeira - 

de caráter geral - são explicitados os pressupostos teóricos que regem as propostas 

didáticas para o ensino dos conteúdos na área de Língua Portuguesa. Na segunda – 

subdividida entre o 1º e 2º ciclos – são especificados quais conteúdos devem ser 

abordados e como devem ser tratados didaticamente em cada um dos ciclos. Nesta 

análise, iremos nos deter nas informações de caráter geral e às destinadas ao 2º 

ciclo – onde está nosso foco de estudo. 

De acordo com o documento, trabalhar com a leitura pressupõe formar não 

apenas leitores, mas sujeitos capazes de escrever com eficácia, nos revelando que 

é na leitura que podemos buscar, inclusive, conhecimentos sobre a língua, 

essenciais para o exercício da escrita. A leitura, segundo os PCN, 

  

É um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 
sobre sua língua: características do gênero, do portador, do sistema 
de escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra 
(BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 53). 

 

É importante ressaltar que naquela perspectiva, segundo a qual a leitura foi 

apresentada, considera-se um sujeito que constrói sentidos muito antes de se tornar 

um leitor proficiente, como alerta o documento. Por este motivo, defende-se a idéia 

de que, quanto antes os sujeitos forem inseridos em contextos em que se praticam 

leituras, mais cedo eles vão ter chances de desenvolver as estratégias necessárias 

para uma leitura fluente. Para tanto, os PCN ressaltam que essas práticas devem 

trabalhar com a diversidade de textos que circulam socialmente, objetivando suprir 

as necessidades de cada aluno. 

Com isto aponta-se a possibilidade de formar um leitor capaz de não só 

selecionar um texto com autonomia, mas utilizar diferentes estratégias, a fim de 

compreender o que lê. Segundo os Parâmetros em foco (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2001, p. 54), o leitor que compreende é aquele que reconhece uma 

informação implícita no texto, estabelece relações entre o texto que lê e os outros 
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que já leu, que busca nos elementos discursivos do texto a justificativa da leitura, 

entre outros aspectos. 

No que concerne ao tratamento didático da leitura, encontramos uma 

preocupação de fazer a escola assumir a leitura não só como um objeto de ensino, 

mas também como um objeto de aprendizagem, de modo que a mesma faça sentido 

para o aluno, satisfazendo sua necessidade imediata. No referido documento 

esclarece-se que a leitura, por ser uma prática social complexa, não pode ser 

desvirtuada de sua essência, ou seja, deve ser assumida em sua totalidade, 

trabalhando com a diversidade de textos e modalidades que a caracterizam 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 54).  

Diante disso, propõe-se uma prática escolar que aborde diversas situações de 

leitura, com materiais e objetivos diferenciados, para que o aluno estabeleça 

relações significativas entre a leitura e suas práticas sociais. Os PCN defendem que: 

 

É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo: não se 
formam bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas 
durante as atividades na sala de aula, apenas no livro didático, 
apenas porque o professor pede. Eis a primeira e talvez a mais 
importante estratégia didática para a prática de leitura: o trabalho 
com a diversidade textual. Sem ela pode-se até ensinar, mas 
certamente não se formarão leitores competentes (BRASIL. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 55). 

  

Ao debater sobre o aprendizado inicial da leitura, os PCN objetivam superar a 

antiga concepção de leitura como um simples processo de conversão das letras em 

sons – decodificação das palavras. Para tanto, os PCN (2001, p. 53), dão ênfase à 

inserção dos alunos em procedimentos de leitura utilizados pelos bons leitores, os 

quais são capazes de antecipar, fazer inferências e verificar suas próprias hipóteses 

referentes à escrita e ao significado antes atribuído à leitura.  

No intuito de propor atividades didáticas para a formação dos pequenos leitores, 

os Parâmetros apresentam algumas sugestões para o trabalho em sala de aula. 

Essas atividades estão relacionadas às diferentes formas de leituras e, 

consequentemente, voltadas a diversos objetivos. Todas as orientações explicam 

como se configuraria a atividade de leitura e como o professor deveria atuar. 
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Vejamos um exemplo da proposta de leitura diária no quadro apresentado pelos 

PCN (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 60): 

 

LEITURA DIÁRIA: O trabalho com a leitura deve ser diário. Há inúmeras 
possibilidades para isso, pois a leitura pode ser realizada: 

De forma silenciosa, 
individualmente; 

Em voz alta (individualmente ou 
em grupo) quando fizer sentido 
dentro da atividade; 

Pela escuta de 
alguém que lê. 

No entanto, alguns cuidados são necessários: 

• toda proposta de leitura em voz alta precisa fazer sentido dentro da atividade 
na qual se insere e o aluno deve sempre poder ler o texto silenciosamente, 
com antecedência – uma ou várias vezes; 

• nos casos em que há diferentes interpretações para um mesmo texto e faz-se 
necessário negociar o significado (validar interpretações), essa negociação 
precisa ser fruto da compreensão do grupo e produzir-se pela argumentação 
dos alunos. Ao professor cabe orientar a discussão, posicionando-se apenas 
quando necessário; 

• ao propor atividades de leitura, convém sempre explicitar os objetivos e 
preparar os alunos. É interessante, por exemplo, dar conhecimento do assunto 
previamente, fazer com que os alunos levantem hipóteses sobre o tema a partir 
do título, oferecer informações que situem a leitura, criar um certo suspense 
quando for o caso, etc; 

• é necessário refletir com os alunos sobre as diferentes modalidades de leitura e 
os procedimentos que elas requerem do leitor. São coisas muito diferentes ler 
para se divertir, ler para escrever, ler para estudar, ler para descobrir o que 
deve ser feito, ler buscando identificar a intenção do escritor, ler para revisar. É 
completamente diferente ler em busca do significado – a leitura, de um modo 
geral – e ler em busca inadequações e erros – a leitura para revisar. Esse é um 
procedimento especializado que precisa ser ensinado em todas as séries, 
variando apenas o grau de aprofundamento em função da capacidade dos 
alunos.  

 

 

Nos objetivos para o ensino de Língua Portuguesa, no segundo ciclo, 

encontramos os seguintes pontos relacionados à leitura: 1) “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” e 2) “ler autonomamente diferentes textos 
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dos gêneros previstos para o ciclo, sabendo identificar aqueles que respondem às 

suas necessidades imediatas e selecionar estratégias adequadas para abordá-los”. 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 124) 

Nesses pontos, podemos perceber a presença de uma perspectiva 

explicitamente política em relação à leitura, ao abordar a questão da 

intencionalidade e dos conteúdos das mensagens orais e escritas. De algum modo, 

o leitor do documento poderia ser levado a refletir sobre a importância social e 

política da leitura, ou seja, podemos inferir que o leitor proficiente tem maior 

possibilidade de compreender possíveis idéias que violam o que chamamos de 

“direitos humanos” – por isso, apreender a ler pressuporia participar, ativamente, nos 

diferentes contextos e práticas sociais. 

É importante ressaltar que, ao formular algumas idéias sobre o desdobramento 

dos conteúdos de Língua Portuguesa, os PCN partem do pressuposto de que os 

alunos que chegam ao segundo ciclo possuem certo domínio e automatismo na 

escrita alfabética, tanto para ler como para escrever Assim, é orientado que as 

atenções sejam voltadas a outras questões como, a utilização autônoma de (...) 

“estratégias de leitura – decifrar, antecipar, inferir e verificar”.  

Com relação aos conteúdos gerais – valores, normas e atitudes - referentes à 

leitura, para o segundo ciclo, encontramos oito pontos importantes que caberia à 

escola desenvolver: 

� valorização da leitura como fonte de fruição estética e entretenimento;  

� interesse, iniciativa e autonomia para ler, especialmente textos literários e 

informativos;  

� interesse por compartilhar opiniões, idéias e preferências sobre leituras 

realizadas;  

� interesse em tomar emprestados livros e demais materiais escritos;  

� manuseio cuidadoso de livros e demais materiais escritos;  

� interesse no uso e conhecimento das regras de utilização de bibliotecas, 

centros de documentação e redes de informação;  
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� sensibilidade para reconhecer e capacidade de questionar, com ajuda do 

professor, conteúdos discriminatórios, veiculados por intermédio da 

linguagem; e  

� atitude crítica diante de textos persuasivos, dos quais é destinatário direto e 

indireto (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 127). 

 

Para o ensino da leitura, os PCN elencam alguns gêneros, os quais são 

considerados adequados para o trabalho com a linguagem oral, tais como os contos, 

poemas saudações, instruções, entrevistas, seminários, entre outros. Já para o 

trabalho com a produção de linguagem escrita, sugere-se a utilização de gêneros 

como cartas, diários, textos de jornais, resenhas, classificados, parlendas, os 

próprios contos antes citados, textos teatrais, etc. 

No item referente aos blocos de conteúdos, sobretudo no tópico - língua escrita: 

usos e formas3 – ficam explicitados os conteúdos específicos que devem ser 

trabalhados nas práticas de leitura. São eles: 1) atribuição de sentido, coordenando 

texto e contexto: 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; 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 informação rápida, etc; 2) uso de 

acervos e bibliotecas: busca de informações e consulta a fontes de diferentes tipos 

(jornais, revistas, enciclopédias, etc.), com orientação do professor; leitura de livros 

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

das experiências de leitura; rastreamento da obra de escritores preferidos; formação 

de critérios para selecionar leituras e desenvolvimento de padrões de gosto pessoal. 

                                                           
3
  Este é um dos tópicos do bloco de conteúdos, os PCN ainda enfatizam outros dois blocos: 

Língua oral: usos e formas e Análise e reflexão sobre a língua. 
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Depois de discutir sobre o que vem a ser um ensino para a compreensão com 

base em todas as prescrições acerca da leitura no segundo ciclo, os PCN ressaltam 

os critérios de avaliação de Língua Portuguesa, dentre os quais encontramos alguns 

especificamente vinculados à leitura. Prescreve-se que a avaliação com os alunos 

acompanhe a apropriação das seguintes capacidades: demonstrar compreensão de 

textos ouvidos por meio de resumo de idéias; coordenar estratégias de 

decodificação com as de antecipação, inferência e verificação, utilizando 

procedimentos simples para resolver dúvidas na compreensão e utilizar a leitura 

para alcançar diferentes objetivos: ler para estudar, ler para revisar e ler para 

escrever. 

As orientações aqui resumidas expressam o que, de forma legítima, se espera 

para o ensino da leitura nas nossas salas de aula do segundo ciclo. De algum modo, 

como veremos a seguir, essas prescrições têm influenciado as propostas de ensino 

de leitura que aparecem nos livros didáticos avaliados pelo PNLD, a partir do final do 

século passado. 

 

2.4 FORMAÇÃO (INICIAL E CONTINUADA) DO PROFESSOR PARA O ENSINO 

DE LEITURA 

 

A figura do professor, historicamente, foi erguida através de representações 

sociais ligadas ao estudo, à prática de leitura, à dedicação, à perseverança, ao 

compromisso, entre outros aspectos. E dentro dessa gama de sinônimos de 

professor, fica a pergunta: Existe um professor “não-leitor” 4?  

Batista (1998), ao discutir sobre o grau de letramento dos docentes, a partir da 

análise dos seus usos da escrita e das suas práticas de leitura, demonstrou clara 

preocupação na desqualificação do professor que a mídia vinha promovendo então. 

Sugerindo alguns questionamentos acerca desse professor leitor, ele diz: 

 
                                                           
4 Essa nomenclatura foi criada por Batista (1998), ao discursar sobre as leituras de 
professores. 
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A pergunta que, a meu ver, deve guiar a discussão deve incidir, 
antes de tudo, sobre as modalidades das relações dos docentes com 
a leitura: como se caracterizam os professores leitores? Quais 
seriam suas disposições em relação à leitura? Em torno de que 
necessidades, impressos e práticas se formariam como leitores e 
desenvolveriam práticas do ler? (BATISTA, 1998, p. 29). 

 

Através desses questionamentos, podemos observar que, mais importante do 

que classificar o professor como “não-leitor”, é procurar elementos na sua prática 

que podem nos demonstrar o quanto sua relação com a leitura pode influenciar nas 

práticas de sala de aula. Com isto, o autor constatou, em suas pesquisas, que a 

representação social de professor “não-leitor” não é nada plausível, pois, sabe-se 

que, em maior ou menor grau, esses professores recorrem cotidianamente à leitura, 

em busca de informações para o exercício da atividade docente. 

Apesar da complexidade dessa relação entre o professor e a leitura, vale 

salientar que os professores são leitores. Segundo Batista (1998), existem alguns 

fatores que influenciam, de forma negativa, a relação professor – leitura, uma vez 

que a maioria das leituras dos professores seriam “escolarizadas”, vinculadas às 

demandas da docência. Para o autor: 

 

Quanto maior for a distância entre os conhecimentos e as 
disposições transmitidas pela escola e aqueles pressupostos por um 
texto, um impresso ou uma modalidade de leitura, maior será a 
possibilidade de o professor ou professora desenvolver com 
dificuldade e hesitação a leitura daquele texto impresso ( 
BATISTA,1998, p. 32 ). 

 

A posição destacada acima revela que a história de leitura e o engajamento do 

professor com essas leituras são fatores que não podem ser dissociados, no 

momento de refletir sobre o professor e suas relações com o ato de ler, pois, como 

destaca o autor, os conhecimentos e as disposições para com o texto influenciam 

diretamente no sucesso da leitura. 

Isso diz muito sobre a formação do professor, que muitas vezes não é formado 

para ensinar leitura, e, muitas vezes, chega despreparado na sala de aula. Sabemos 

que a promoção de um bom ensino de leitura depende de diversos fatores, um delas 
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é a boa relação com os textos escritos, tanto por parte do professor quanto por parte 

do aluno. 

Com isto, chegamos a um ponto forte da questão sobre as leituras dos 

professores: a formação do professor para o ensino da leitura. Diante de alguns 

levantamentos, percebemos que, mesmo no cenário atual, com a crescente 

produtividade acadêmica na área de educação, estudos sobre a formação do 

professor para o ensino da leitura ainda são muito escassos. Para os que querem 

esclarecer idéias em torno desse ponto, são poucas as produções encontradas na 

área de Língua Portuguesa. 

Alguns estudos sobre as leituras dos professores não trazem resultados muito 

alentadores. Há quem retrate uma postura de pouco empenho dos professores em 

relação à leitura nos cursos de formação continuada. Segundo Gatti (1994 apud 

BATISTA 1998, p. 25), os professores leriam pouco, não tendo muita familiaridade 

com impressos voltados para o desenvolvimento de sua formação profissional. 

A política de formação continuada é bastante questionada pelos professores, 

seja pela adequação das temáticas e recursos ou devido à forma de didatização dos 

conteúdos, nos encontros de formação. Pesquisas realizada em nosso estado 

sugerem que, em muitos casos, as formações não se adéquam às reais 

necessidades dos docentes (cf. AGUIAR, 1998; SANTOS, 1999). 

Se a maioria dos docentes teve uma formação inicial de leitura bastante 

escolarizada, como mostra Batista (1998), (leram para responder questões, leram 

para pronunciar bem, entre outras modalidades), percebe-se, então, que o papel da 

formação continuada é indispensável para a melhoria das práticas de leitura, nos 

contextos de sala de aula. 

De acordo com Evangelista (1998, p. 81), “sem saber, sem querer, com suas 

práticas de leitura, uns sujeitos influirão na formação de outros”. Este é um dado 

importante, visto que, segundo a autora, os professores de língua materna e de 

literatura são considerados responsáveis pela formação de leitores na escola. 

Acreditamos que por parte do docente deve haver um comprometimento em sua 

formação continuada, já que, para a maioria deles, a história de formação inicial de 
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leitura não está sendo suficiente para atender todas as especificidades das práticas 

sociais de leitura. 

Em relação à contribuição desses docentes na formação dos sujeitos leitores, 

Chatier (1995 apud EVANGELISTA, 1998, p. 89), afirma que tanto as práticas de 

leitores comuns como as práticas de leitores institucionais5 podem contribuir para a 

formação de leitores. 

Deste modo, conclui-se que não se pode refletir sobre as leituras dos 

professores sem considerar a formação de outros sujeitos leitores, neste caso, os 

alunos. Este argumento se faz presente na maioria dos discursos dos estudiosos 

acerca dessa temática, pois, a necessidade de baixar os índices de fracasso em 

relação à leitura é bastante urgente. 

No tópico a seguir, veremos como é essa formação leitora e quais são as 

habilidades ativadas por estes na aprendizagem de compreensão de textos. 

 

2.5 O ENSINO DE COMPREENSÃO DE TEXTOS: O QUE SÃO AS MODALIDADES 

E ESTRATÉGIAS DE LEITURA? O QUE OS AUTORES FALAM SOBRE O ENSINO 

DE COMPREENSÃO DE TEXTOS? 

 

2.5.1 As Modalidades e Estratégias de leitura 

 

Atualmente, a importância do trabalho com as estratégias e modalidades de 

leitura no ensino de compreensão de leitura parece ser, na verdade, consensual, 

entre a maioria dos autores da área. Além disso, segundo os estudiosos, essas 

estratégias e modalidades podem e devem ser ensinadas durante as práticas de 

sala de aula, favorecendo a busca pela autonomia leitora dos alunos. 

                                                           
5 Segundo a autora, as práticas institucionais de leitura são aquelas que visam atender a objetivos 
educacionais nos contextos escolares. 
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Estudos apontam que a compreensão de um texto, em muitos casos, depende 

do tipo de modalidade de leitura que se pratica. Terzi (2006) analisando crianças 

que conviviam em meios pouco letrados, percebeu que, ao ler em voz alta, as 

crianças não associavam leitura à construção de sentido, mas se preocupavam em 

demonstrar que conseguiam reproduzir (decodificar) bem as palavras, sem perceber 

que, várias vezes, pulavam uma linha do texto. Para a autora, em muitos casos 

oralizar corretamente um texto se sobrepõe à construção de um sentido daquilo que 

está sendo lido. 

Conforme ressalta Solé (2003, p. 20), estudos pioneiros sobre a leitura já 

demonstravam a importância da leitura silenciosa, considerando que “a passagem à 

leitura silenciosa é vista por diversos autores como um salto qualitativo importante, 

pois faz da leitura uma experiência intelectual, individual e interna”. 

Da mesma forma, outras autoras explicitam que os leitores devem experimentar 

a diversidade de textos e leituras, a fim de construir as habilidades de leitura 

necessárias à construção de uma autonomia, durante os vários usos sociais da 

leitura. Segundo Colomer e Camps (2002), quando construídas essas habilidades  

 

(...) permitem ampliar a gama de usos leitores e conhecer as 
variáveis lingüísticas adequadas a cada tipo de texto, de tal forma 
que o conjunto de suas experiências lhes permite gerar um processo 
de apropriação do escrito muito mais rico que aquele programado 
oficialmente (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 68). 

 

 

Com base nessas idéias, Colomer e Camps (2002, p. 69), apresentam dois tipos 

de modalidades de leitura. Referem-se, em primeiro lugar, à leitura silenciosa (ler 

sem ter que oralizar) – a qual procura romper com a antiga concepção transmitida 

pelas escolas de que “ler bem” significava apenas oralizar o texto sem erros, 

permitindo, assim, derrubar a capacidade “teatral” da leitura em voz alta e avaliar o 

progresso em relação ao domínio real da leitura pelo aluno. 

Quanto à leitura em voz alta, as autoras ressaltam que, apesar de ser concebida 

por muito tempo como “grande vilã”, se trabalhada de forma adequada, uma vez que 

deve estar presente na educação leitora, assume importante papel nas situações de 
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comunicação oral, transmitindo o que o texto quer dizer a um determinado receptor. 

Porém, é preciso considerar a necessidade de uma leitura silenciosa precedente a 

este tipo de leitura, para aqueles que ainda não são leitores proficientes, 

considerando as dificuldades enfatizadas por Terzi (2006), acima discutidas. 

Com relação às estratégias de leitura, consideramos que a possibilidade de se 

chegar à compreensão e à construção do sentido do texto ficam mais evidentes a 

partir da utilização de diversas estratégias. De acordo com Solé (1998, p. 69 - 70), 

“as estratégias de compreensão leitora são procedimentos de caráter elevado, que 

envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações 

que desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança”. 

Ao refletir sobre as diferentes estratégias que podem ser ensinadas como forma 

de aquisição de um nível mais elevado de leitura, Solé (1998) destaca algumas 

estratégias formuladas nos estudos de Polincsar e Brown (1984), são elas: 

  

1) Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura [...]; 2) 
Ativar e aportar à leitura os conhecimentos prévios relevantes para o 
conteúdo em questão [...]; 3) Dirigir a atenção fundamental, em 
detrimento do que pode parecer mais trivial (em função dos 
propósitos perseguidos) [...]; 4) Avaliar a consistência interna do 
conteúdo expressado pelo texto e sua compatibilidade com o 
conhecimento prévio e com o “sentido comum” [...]; 5) Comprovar 
continuamente se a compreensão ocorre mediante a revisão e 
recapitulação periódica e a auto-interrogação [...]; e 6) Elaborar e 
provar inferências de diverso tipo, como interpretações, hipóteses e 
previsões e conclusões (SOLÉ, 1998, p .73 - 74). 

 

Como caracteriza Solé (1998), o ensino de estratégias de leitura é uma ajuda 

concreta para que os alunos possam dominar os conteúdos do ensino e conseguir 

seus objetivos, colocando em foco a concepção construtivista, uma vez que 

professor e alunos vão compartilhar diversos procedimentos em busca da 

compreensão dos textos.  

A autora ainda destaca algumas estratégias que podem ser trabalhadas pelos 

educadores nas aulas de leitura, organizadas em três blocos: antes, durante e 

depois da leitura. Dentre as estratégias que podem ser trabalhadas antes da leitura, 

estão as seguintes: ativar o conhecimento prévio que diz respeito ao que os alunos 
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sabem sobre o texto; estabelecer previsões sobre o texto que se relaciona aos 

aspectos do texto como superestrutura, títulos, ilustrações, cabeçalhos etc. e 

formulação de perguntas pertinentes ao texto, a qual tem o objetivo de fazer com 

que o aluno se auto-interrogue, fazendo com que ele se conscientize sobre o que 

sabe ou não sobre o texto. 

De acordo com Solé (1998), as estratégias que podem ser trabalhadas durante a 

leitura, podem aparecer em dois tipos de atividade: tarefas de leitura compartilhada 

e através dela podem ser ativadas estratégias do tipo formular previsões sobre o 

texto a ser lido; formular perguntas sobre o que foi lido; esclarecer possíveis dúvidas 

sobre o texto; resumir as idéias do texto. Essas, apesar de também estarem 

presentes antes da leitura, fazem parte de uma segunda fase, na qual o professor 

terá um menor controle e o aluno, progressivamente, vai adquirindo mais 

responsabilidade no processo de leitura; já nas tarefas de leitura independente, o 

aluno, através da leitura silenciosa, terá possibilidade de ativar as seguintes 

estratégias: ativar conhecimentos prévios; fazer inferências; ampliar o repertório de 

palavras através do dicionário; fazer conjeturas; verificar hipóteses etc. Segundo a 

autora, na atividade de leitura individualizada, é preciso que o professor fique 

bastante atento às estratégias utilizadas pelos alunos, já que ele terá um menor 

controle do processo de leitura quando o aluno lê de forma silenciosa. 

Por fim, a autora destaca estratégias como resgatar a idéia principal do texto; 

elaborar um resumo sobre o que foi lido; avaliar de forma crítica a partir dos 

conhecimentos construídos através da leitura do texto etc. segundo Solé (2003), 

essas estratégias podem ser trabalhadas depois das leituras dos textos, e vão sendo 

construídas a partir do momento em que o aluno tem no professor um modelo de 

leitor proficiente. 

    Sobre esta temática, Serra e Oller (1997, p. 35) constataram que as 

estratégias que se ativam ao longo da leitura atuam como procedimentos 

reguladores da própria leitura. Com isto eles pretendem afirmar que são essas 

estratégias que possibilitam ao leitor alcançar os objetivos traçados durante cada 

leitura. 



45 

 

Ainda é importante ressaltar a atenção e o cuidado que se deve ter na aplicação 

dessas estratégias durante a prática de sala de aula. Referente a este aspecto, os 

mesmos autores afirmam que 

 

Essa permanente aplicação das estratégias de compreensão nas 
mais diversas situações de leitura exige que “aquilo” que temos de 
ensinar em relação às estratégias de leitura, assim como a 
aprendizagem que os alunos devem realizar, seja competência do 
conjunto de professores da etapa (SERRA; OLLER, 1997, p.36). 

 

 

Eles ainda destacam que o processo da compreensão de leitura através das 

estratégias é um ciclo simultâneo e que não existe uma hierarquização entre as 

mesmas. Os autores ainda enfatizam algumas estratégias, das quais destacamos: 

os alunos devem ter uma atitude crítica diante do texto (confrontando os 

conhecimentos prévios com os novos conhecimentos); uma vez reconhecidas as 

idéias principais e complementares, os alunos devem saber hierarquizá-las; os 

alunos devem antecipar ou imaginar como o texto vai prosseguir e ir comprovando 

se suas previsões estão corretas, para poder modificá-las. 

Como afirma Chartier (1996), ao discutir sobre os obstáculos que constituem a 

leitura dos textos longos e por essa se caracterizar como atividades complexas na 

condução de atividades de leitura, a autora atenta para a importância de ativar 

estratégias em busca da compreensão de textos, afirmando: 

 

Compreender um texto, é portanto, ao longo de sua descoberta (seja 
ouvindo, seja lendo), quebrar sua linearidade e organizar 
informações recebidas em representações. Para “acompanhar” um 
texto que é um continuum, o leitor deve desconstruir mentalmente a 
cadeia linguística e reconstruir a informação de outra forma 
(CHARTIER, 1996, p. 136). 

 

Vimos, portanto, que o processo de compreensão é muito complexo e que, na 

maioria das vezes, depende dos encaminhamentos didáticos feitos pelo professor, 

durante as aulas de leitura. Aprendemos também que, na medida em que o 
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educando se torna autônomo no uso de algumas estratégias, ele avança no controle 

e monitoramento da sua leitura e com isto passa a utilizar essas estratégias de 

forma inconsciente. Por isso concordamos com a posição de Solé (2003) ao afirmar 

que:  

 

Aprender a ler também significa aprender a ser ativo ante a leitura, 
ter objetivos para ela, se auto-interrogar sobre o conteúdo e sobre 
sua própria compreensão. Em suma, significa aprender a ser ativo, 
curioso e a exercer controle sobre sua própria aprendizagem (SOLÉ, 
2003, p. 172). 

 

Também foi possível verificar que essas estratégias nem sempre são ativadas 

numa sequência fixa, ou seja, o leitor pode privilegiar o uso de algumas estratégias 

em detrimento de outras em favor dos seus objetivos na leitura e dos gêneros 

textuais lidos. 

 

2.5.2 Algumas considerações sobre o ensino da compreensão de textos 

 

A concepção sobre o ensino de compreensão de leitura tem se modificado ao 

longo dos anos em virtude dos avanços da literatura em relação às concepções de 

língua, leitor, texto e leitura. É importante ressaltar que não podemos encontrar na 

literatura, uma “fórmula mágica” para suprir todo déficit de conhecimento sobre as 

práticas de ensino e aprendizagem relacionados ao processo de compreensão de 

leitura, sobretudo, por considerarmos a subjetividade dos diversos contextos de sala 

de aula e os variados fatores que influenciam no processo de compreensão de texto. 

Porém, o nosso intuito ao trazer essa discussão, é promover uma reflexão sobre as 

especificidades do processo de ensino de compreensão de leitura e sua possível 

relação com os níveis de desempenho dos alunos em leitura, tendo em vista que o 

educador deve estar atendo não só as dificuldades dos alunos, mas objetivos das 

atividades de leitura desenvolvidas em sala de aula. Sendo assim, Solé (2003) 

afirma que: 
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Ensinar a ler exige a observação ativa dos alunos e a própria 
intervenção, como requisitos para estabelecer situações didáticas 
diferenciadas, capazes de se adaptar à diversidade inevitável da sala 
de aula [...]. Ensinar a ler é uma questão de compartilhar. 
Compartilhar objetivos, compartilhar tarefas, compartilhar os 
significados construídos em torno delas (SOLÉ, 2003, p. 173). 

    

Segundo Dell’ isola (2001, p.171), “compreender um texto é, em um primeiro 

momento, ter acesso a uma das leituras possíveis oferecidas por ele”. Diante dessa 

afirmação, destacamos o que a autora chama de “leituras possíveis” – essas leituras 

são consideradas por vários autores como alguns dos grandes desafios em relação 

ao ensino da compreensão - pois, é preciso que o educador perceba que a 

compreensão depende do conhecimento compartilhado entre o leitor e o texto. 

A compreensão do texto ainda depende de outros aspectos, como a habilidade 

de decodificação, as inferências, a familiaridade com a palavra e os saberes 

culturais (DELL’ ISOLA, 2001); as estratégias de leitura, (TEBEROSKY, 2003); do 

tipo de pergunta (TERZI, 2006); os modos de processamento do texto (COLOMER; 

CAMPS, 2002), entre outros. Assim, queremos afirmar que são inúmeras as 

especificidades com que o educador se confronta, no universo do ensino da leitura, 

especificamente no que concerne ao ensino da compreensão.  

Com o olhar sobre esses aspectos, Colomer e Camps (2002) apontam a 

necessidade de ensinar a compreender um texto, salientando que existem 

problemas em relação à compreensão da leitura e algumas causas das dificuldades 

de compreensão. Dentro dessa linha, Colomer e Camps (2002, p. 78) explicitam que 

“os leitores com déficit de compreensão acumulam a informação em forma de lista; 

suprimem o que lhes parece redundante e selecionam muito influenciados pela 

colocação da informação no texto ou segundo seu interesse subjetivo”. 

Além de apontar esses problemas6, as pesquisas revisadas pelas autoras ainda 

ressaltam as causas desses problemas, concluindo que, 

 

                                                           
6 Outros problemas e causas de compreensão de texto são apontados pelas autoras na 
análise dos estudos de Markman (1979); Geva (1983) e Schiller (1973). 

 



48 

 

Os leitores não dominam os níveis intermediários da informação do 
texto [...] porque os mesmos não possuem esquemas textuais claros, 
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 [...] não dominam as estratégias de controle de sua 
própria compreensão [...] por não serem conscientes da ocorrência 
de tais problemas ou por não saberem como retificar sua 
interpretação (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 79 - 80). 

 

Em outra pesquisa sobre ensino de compreensão textual, Terzi (2006, p. 64), 

afirma que “as perguntas e respostas (relacionadas ao texto) constituem 

manifestações linguísticas predominantes em situações de ensino-aprendizagem e, 

em se tratando de leitura, elas se revestem de uma importância especial”. Segundo 

a autora, essas situações é que levam o leitor a fazer questionamentos sobre o autor 

e sobre o texto que o ajudam a construir os sentidos do texto. Desse modo, no 

ensino de compreensão de leitura, deve-se abrir um espaço não só para as 

perguntas do professor, mas também para os questionamentos das crianças, uma 

vez que os mesmos são essenciais no processo de compreensão do texto. 

Um assunto que deve ser um dos principais alvos dos professores no ensino de 

compreensão de leitura é bastante destacado por estudiosos da área: o 

processamento inferencial. Dell’ isola (2001) explica que: 

 

Durante a construção do sentido na leitura, ocorrem processos 
inferenciais. A inferência revela-se como conclusão de um raciocínio, 
como elaboração de pensamento, como uma expectativa. Sua 
manifestação envolve estados afetivos individuais e reações 
socialmente marcadas, que sob forma de confiança ou inquietação, 
constituem diferentes graus de crença. [...] a inferência é um 
processo cognitivo que gera uma informação semântica nova, a partir 
de uma informação semântica anterior, em um determinado contexto 
(DELL’ ISOLA, 2001, p. 42 - 44). 

 

Tomando a importância dessas manifestações trazidas pelo leitor, e 

considerando a relevância dos conhecimentos prévios dos alunos, o professor deve 

estar atento a essas questões. Ele deve criar condições, no espaço de sala de aula, 

para favorecer que essas inferências sejam construídas na mente do leitor. Essas 
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condições devem considerar alguns aspectos relevantes, como Dell’ isola (2001) 

afirma: 

 

A inferência não está no texto, é uma operação que os leitores 
desenvolvem enquanto estão lendo o texto ou após terem 
completado sua leitura; o leitor traz para o texto um universo 
individual que interfere na sua leitura, uma vez que constrói 
inferências determinadas por contextos psicológico, social, cultural, 
situacional (DELL’ ISOLA, 2001, p. 43 - 44). 

 

Essas e outras especificidades do ensino da compreensão da leitura podem ser 

encontradas nas propostas oferecidas por Colomer e Camps (2002, p. 81 - 87), que 

defendem algumas orientações7 para o ensino de compreensão na prática escolar, 

propondo: a) incrementar a iniciativa de alunos e alunas: nessa orientação sugere-se 

que o aluno desenvolva atividades de resumir e sublinhar as idéias principais do 

texto, oferecendo-lhes um papel ativo (atividade de nível básico que possibilita a 

construção de inferências); b) utilizar formas gráficas de representação: atividade 

que oferece ao aluno a vantagem redescobrir as complexas relações estruturais do 

texto (sublinhar os fragmentos e representar um texto em um diagrama são algumas 

tarefas); c) oferecer modelos de compreensão e controle: leva o aluno a distinguir as 

idéias principais em um texto, bem como seus detalhes;  d) aumentar a sensibilidade 

às incoerências do texto: fazer com que os alunos assinalem as incoerências 

existentes em textos de diferentes níveis; e) utilizar técnicas de discussão coletiva: 

enriquecer as interpretações dos alunos a partir das discussões em sala sobre o 

texto; f) ajudar a interiorizar orientações a serem seguidas:  a abordagem do texto se 

inicia pela elaboração de uma hipótese inicial, destacar as dúvidas e localizar o tema 

do texto, a fim de fazer com o educando organize as informações para não 

sobrecarregar a memória; e  g) relacionar a compreensão com a produção de textos: 

utilizar a produção de textos como recursos para a compreensão leitora. 

 

                                                           
7 A cada orientação proposta, as autoras seguem detalhando como deve ser o procedimento 
adotado pelo educador e quais atividades são aconselháveis em busca do objetivo. 
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2.6 ASPECTOS COGNITIVOS DA COMPREENSÃO DE TEXTOS PELOS ALUNOS: 

EVIDÊNCIAS DE ALGUMAS PESQUISAS  

 

O ensino de compreensão de leitura vem sendo objeto de análise de diversos 

estudiosos da área da psicologia cognitiva. A revisão de algumas daquelas 

principais evidências é para nós importante, já que o presente estudo tem como foco 

a progressão dos alunos quanto às habilidades de compreensão textual e sua 

relação com o ensino. Sendo assim, nesta seção, nos propomos a retomar algumas 

evidências de pesquisas que servirão para reflexão sobre o fenômeno da 

compreensão de textos com base em diferentes metodologias de pesquisa e 

perspectivas de análise. Assim, podemos conceber um olhar crítico sobre os 

aspectos cognitivos da compreensão de textos pelos alunos, pois, os fenômenos 

psicológicos precisam ser cada vez mais desvelados nos estudos sobre os 

processos de ensino-aprendizagem e progressão dos educandos. 

Segundo Spinillo (2008, p. 29), os estudos sobre a compreensão de textos 

abrangem três perspectivas: uma teórica, uma empírica e outra educacional. De 

acordo com a autora, a perspectiva teórica abrange os modelos de compreensão de 

textos, os quais envolvem tanto os processos cognitivos quanto os lingüísticos. Já 

na perspectiva empírica, o olhar é voltado para os fatores que são responsáveis pela 

compreensão de textos dentre os quais são destacados pela autora: fatores 

lingüísticos (sintáticos, semânticos, léxicos, habilidade de decodificação) e fatores 

cognitivos (memória de trabalho, capacidade de monitoramento, capacidade de 

fazer inferências). 

A terceira perspectiva aborda a análise sobre as práticas de ensino de 

compreensão de textos nas salas de aulas, onde estão envolvidas a metodologia do 

educador e a utilização de diversos materiais de suporte, como os livros didáticos, 

por exemplo. Daí o nome perspectiva educacional, porque trata de várias 

particularidades do contexto escolar, a fim de propor uma prática de ensino voltada 

ao desenvolvimento da compreensão. 

Em sua pesquisa, intitulada “O leitor e o texto: desenvolvendo a compreensão 

de textos na sala de aula” (SPINILLO, 2008), a autora se propôs a fazer um estudo 
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de intervenção conduzido em sala de aula, cujo objeto foi desenvolver habilidades 

de compreensão de textos em crianças com dificuldades nesta área, a partir de 

intervenções específicas, voltadas para o estabelecimento de inferências. 

Participaram da pesquisa um total de quarenta e quatro crianças de baixa renda 

da 4ª série do Ensino Fundamental da rede municipal de Recife, as quais foram 

divididas em dois grupos: um Grupo Experimental e um Grupo controle. As crianças 

convidadas a participar da pesquisa apresentavam dificuldades de compreensão de 

leitura, como foi verificado em um pré-teste, no qual apresentaram respectivamente 

médias 6,0 e 6,2, de acordo com os grupos. 

A intervenção proposta envolveu a aplicação de um pré-teste e um pós-teste, 

com três tarefas, com intervalos de sete dias entre elas, envolvendo as seguintes 

atividades: tarefa 1 (responder perguntas), tarefa 2 (resumo) e tarefa 3 (elaborar 

pergunta). Receberam intervenção da professora, em sala de aula, apenas os 

alunos do Grupo Experimental, que foram submetidos a 12 sessões com a docente, 

nas quais ela lia e discutia os textos, planejava atividades e as avaliava. 

Os principais resultados apresentados pela autora revelam que a intervenção 

surtiu um efeito positivo sobre a compreensão global dos textos e sobre a 

capacidade de identificar as idéias principais vinculadas aos mesmos. Além disso, 

foi verificado também que houve um avanço das crianças em relação à capacidade 

de explicitação de suas inferências, ou seja, elas teriam desenvolvido uma 

habilidade metacognitiva importante. Quanto à elaboração de resumos, percebeu-se 

que, após a intervenção, os resumos das crianças que apresentavam dificuldades 

com a coerência, começaram a apresentar-se mais claros e completos, quanto às 

informações necessárias sobre o texto.  

Baseando-se nas idéias de Solé (1998), a autora destacou a importância da 

elaboração de perguntas sobre o texto, destacando que esse tipo de atividade faz 

com que o aluno resgate as principais idéias do texto, para poder responder a sua 

própria pergunta.  

Ainda segundo essa habilidade, pesquisadores destacam que ensinar o aluno a 

fazer perguntas pertinentes acerca de textos difíceis é outra estratégia que poderá 

ser desenvolvida com a ajuda do professor, a fim de aumentar a competência 
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inferencial do aluno (COLLINS, 1980; OAKHILL; GARNHAM, 1988, apud SPINILLO, 

2008, p. 30). 

Os estudos acima citados revelam, para o âmbito das pesquisas sobre a 

compreensão de textos, a importância da intervenção do professor nas aulas de 

leitura, enfatizando a hipótese de que a compreensão de leitura pode e deve ser 

ensinada através de uma leitura sistematizada e planejada previamente pelo 

educador, com base nas habilidades necessárias para o desenvolvimento de uma 

leitura interativa e autônoma pelos alunos. 

 Spinillo e Mahon (2007) atribuem um lugar destacado à habilidade de fazer 

inferências, afirmando que a compreensão de textos é um processo de construção 

de significados, a partir da integração de informações literais e inferenciais. Diante 

disso, percebemos que compreender textos não é um simples ato de localização de 

informações explicitadas na superfície textual, mas um processo de integração 

dessa habilidade com os conhecimentos de mundo do leitor e de habilidades 

metacognitivas, como o monitoramento da leitura por exemplo. 

Em um estudo sobre compreensão de textos em crianças, cujo objeto específico 

de análise ressalta as comparações entre diferentes classes de inferência, Spinillo e 

Mahon (2007), analisaram, através da leitura de uma história, quais tipos de 

inferências eram estabelecidas pelas crianças. Através da metodologia on-line, o 

pesquisador, à medida que a criança lia determinados trechos da história, pedia uma 

pausa para fazer perguntas inferenciais (de estado, causais e de previsão) sobre o 

trecho lido. 

Os principais dados destacados pelas autoras evidenciam que a capacidade de 

estabelecer inferências durante a leitura de um texto varia em função da natureza da 

informação inferencial solicitada, e que esta capacidade se desenvolve com a idade. 

Ainda, segundo as autoras, o leitor maduro busca uma coerência entre as 

informações do texto e seu conhecimento de mundo, a fim de não entrar em 

desacordos, através de inferências não autorizadas. 

Sobre o processo inferencial, Oakhill e Cain (2004, p. 155) defendem que a 

compreensão de texto eficiente leva a uma representação integrada e coerente do 

conteúdo de um texto e, para obter tal representação, o leitor irá se envolver em 
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uma série de processos. Ao traçar esses processos, as autoras destacam algumas 

etapas: na primeira delas, eles afirmam que o leitor vai precisar derivar e integrar os 

significados de palavras, frases e parágrafos e que essa derivação de sentido, não 

pode ocorrer de forma isolada; na segunda etapa, o leitor precisa identificar as idéias 

e o tema do texto, os personagens principais e o enredo da história apresentada; a 

terceira etapa destaca as inferências que devem ser elaboradas pelos leitores para 

preencher as informações que são deixadas implícitas no texto. 

Em um terceiro estudo de Brandão e Spinillo (1998), “Aspectos gerais e 

específicos na compreensão de textos”, as autoras levantaram a seguinte questão: 

“tarefas diferentes requerem esforços cognitivos e linguísticos diferentes?”  

Participaram, da referida pesquisa, 40 crianças de uma escola particular situada 

na cidade de Recife, as quais foram divididas em dois grupos com média de idade 

entre 4 e 6 anos. As crianças participantes foram submetidas a três sessões de 

tarefas: a primeira avaliava a memória verbal da criança (as autoras objetivavam 

saber se a memória tinha uma contribuição nos resultados das tarefas); na segunda 

tarefa (reprodução oral), a criança era solicitada a reproduzir uma história que ouvia 

e na terceira tarefa a criança deveria responder algumas perguntas de natureza 

inferencial sobre a história (essa atividade era feita logo após a reprodução das 

crianças e para cada uma delas havia um aspecto do texto a ser explorado). 

As autoras afirmam que a primeira tarefa foi desconsiderada na análise, uma vez 

que seu “fator de contribuição” não se mostrou relevante para a análise dos dados. 

Na segunda tarefa, na qual as crianças precisavam reproduzir a história, o grupo de 

crianças com média de 6 anos demonstrou um melhor desempenho, apresentando 

reproduções articuladas e completas, sendo fiel à história. Segundo as autoras, isto 

acontece em função do avanço da idade, retratando outras pesquisas que 

confirmam esse tipo de resultados.  

Com relação à terceira tarefa, a pesquisa constatou que crianças de 4 anos têm 

dificuldade de respoder perguntas baseando-se na história original, tornando as 

respostas incongruentes, assim como apresentam dificuldade  no que concerne à 

resolução e consequências das ações dos personagens para a resolução da 

situação-problema. Como conclusão, as autoras defendem que: 
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Para se compreender um texto é necessário construir significados, 
criar uma rede de relação entre os enunciados, integrando as 
informações nele contidas e as partes que compõem este mesmo 
texto, fazer inferências, reconhecer e selecionar informações 
relevantes, e ainda, acionar conhecimentos de mundo e 
conhecimentos linguísticos (BRANDÃO; SPINILLO, 1998, p.15). 

 

 É importante ressaltar que este estudo mostra que o ato de compreender 

textos envolve vários processos cognitivos, pois a compreensão exige do aluno 

pensar sobre a leitura e reconstruir alguns significados, a fim de possibilitar o 

envolvimento das informações explícitas e implícitas do texto, como os esquemas 

prévios do sujeito leitor, ou seja, tarefas diferentes de compreensão podem avaliar 

habilidades de compreensão distintas. De acordo com Brandão e Spinillo (1998, p. 

271), “a existência de habilidades gerais comuns ao ato de compreender não nega 

nem minimiza a existência de aspectos específicos relacionados às demandas 

particulares da tarefa de compreensão proposta”. 

Um quarto estudo de Gonçalves (2008), intitulado “Aprender a ler e 

compreensão do texto: processos cognitivos e estratégias de ensino”, explora alguns 

aspectos cognitivos da compreensão de textos, tais como: ativar os conhecimentos 

prévios (que pode ser fragmentado e marcado por incorreções); reconhecer e 

determinar as idéias principais (isto é, separar os aspectos essenciais dos detalhes); 

sumariar informações (sintetizar grandes unidades do texto); efetuar inferências 

(centro vital da compreensão – compreender a partir daquilo que se sabe); gerar 

questões sobre o texto (colocar questões pertinentes sobre o texto – antecipar) e 

monitorar a compreensão (metacognição – pensar sobre o que estou aprendendo 

com a leitura). 

A autora teve como objetivo principal identificar os processos cognitivos que 

intervêm no ato da leitura e na compreensão do texto e extrapolar da investigação 

algumas estratégias para o ensino da leitura e compreensão de texto, aplicáveis ao 

ensino básico. Segundo a mesma, vários estudos8 mostram que a diferença entre 

bons e maus leitores não resulta de diferentes capacidades de processamento da 

                                                           
8
 Estudos de Anderson, 1978; Causinille-Marméche e Mathieu, 1988; Dole et al., 1991. 
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informação, mas de diferenças na qualidade e organização dos conhecimentos 

prévios e nos processos cognitivos e metacognitivos postos em jogo durante a 

leitura. 

Em sua pesquisa, através de investigações que se basearam na perspectiva 

cognitivista e desenvolvimental, a autora buscou demonstrar que dois dos fatores 

mais determinantes para explicar as diferenças entre os leitores principiantes e os 

leitores experientes, no que respeita ao grau de compreensão do texto lido, são o 

uso de conhecimento prévio (que, naturalmente, vai aumentando com a idade) e as 

estratégias de compreensão pelas quais o leitor opta, durante o ato de leitura 

(também estas relacionadas com a idade). De acordo com Gonçalves (2008, p.6), o 

ensino da compreensão da leitura tem um valor formativo no âmbito do 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos, desde as primeiras etapas de 

iniciação à leitura. 

Outro estudo de Inchausti de Jou (2001), intitulado “As habilidades cognitivas na 

compreensão de leitura: um processo de intervenção no contexto escolar” avaliou a 

possibilidade de ensinar em sala de aula os procedimentos de leitura compreensiva, 

na interação das estruturas textuais e da cognição do sujeito. A pesquisa foi feita 

com base em três estudos: no primeiro estudo de caso a pesquisadora investigou a 

interação entre as estruturas textuais e a cognição do sujeito, em um leitor 

proficiente - professora de português. O segundo estudo se caracterizou por uma 

intervenção numa turma de 5ª série (atual 6º ano do Ensino Fundamental), na qual 

eram ensinados os procedimentos de leitura compreensiva, visando a identificação 

das estruturas do texto (microestruturas, macroestruturas e superestruturas) e o 

desenvolvimento de estratégias metacognitivas e cognitivas dos alunos. Já o terceiro 

estudo, analisou o processo instrucional feito pela professora. 

 Os resultados da pesquisa apontaram, no primeiro estudo (de caso) que a 

professora de português possuía a maioria das características de um leitor 

proficiente, revelando, assim, condições de fazer a intervenção com os alunos. O 

segundo estudo de caso indicou que o grupo de alunos que recebeu a intervenção 

demonstrou um desempenho significativamente melhor, após o processo 

instrucional. O terceiro estudo analisou o processo instrucional através da análise 

das verbalizações da professora e dos alunos durante as aulas de leitura. 
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Isto permitiu chegar-se à conclusão de que é possível ensinar, no contexto de 

sala de aula, a leitura compreensiva mediada pelo professor que é um leitor eficiente 

e que conhece as estruturas de texto e os processos cognitivos envolvidos na 

dinâmica do ensino de compreensão de textos. 

Com base nas pesquisas mencionadas, podemos perceber, entre a maioria dos 

estudiosos da psicologia cognitiva, que, nos processos de compreensão de texto 

estão envolvidos inúmeros fatores e, dentre estes, os aspectos cognitivos são 

colocados em foco, uma vez que não podemos pensar em desenvolvimento de 

habilidades metacognitivas, sem considerá-los.  

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos de nossa 

pesquisa e o tratamento dos dados coletados, ressaltando as perspectivas adotadas 

neste estudo. 
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3  METODOLOGIA E PLANO GERAL DE TRATAMENTO DOS DADOS 

 

No intuito de promover uma melhor compreensão sobre as especificidades dos 

processos de compreensão de leitura, adotamos o estudo de caso coletivo como 

modalidade de pesquisa, uma vez que o mesmo pode abarcar variados processos 

de investigação, proporcionando, assim, um amplo levantamento dos dados 

qualitativos e quantitativos. De acordo com Alves - Mazzotti (2006, p. 642), “no 

estudo de caso coletivo o pesquisador estuda conjuntamente alguns casos para 

investigar um dado fenômeno, podendo ser visto como um estudo instrumental 

estendido a vários casos”.  

Nessa mesma linha, Merriam (1998, apud BOGDAN; BIBLEN, 1994, p. 89), 

defende que “o estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto, 

ou um indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento 

específico”. Em outras palavras, devemos tomar cada caso como particular, devido 

às suas especificidades, mesmo que estes sejam investigados no mesmo período. 

O fenômeno em questão, como foi ressaltado, é a compreensão de leitura 

aprendida por alunos de turmas de ultimo ano do Ensino Fundamental I. Já os casos 

a serem investigados foram escolhidos de acordo com alguns critérios elencados 

previamente, a fim de atender os objetivos do presente estudo, dentre os quais 

ressaltamos “analisar práticas de ensino de compreensão de leitura e suas possíveis 

relações no desenvolvimento de habilidades de compreensão de leitura dos alunos”. 

 Com base nas idéias de Ventura (2007), os estudos de caso como 

modalidade de pesquisa evidenciam algumas vantagens como: 

 

(...) estimulam novas descobertas, em função da flexibilidade do seu 
planejamento, enfatizam a multiplicidade de dimensões de um 
problema, focalizando-o como um todo e apresentam simplicidade 
nos procedimentos, além de permitir uma análise em profundidade 
dos processos e das relações entre eles (VENTURA, 2007, p. 386). 

 

Desse modo, os procedimentos de coleta de dados foram elencados com 

base no atendimento de algumas especificidades do nosso estudo, como o controle 
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ou aferição das seguintes variáveis: o desempenho de alunos no inicio do ano letivo, 

a formação acadêmica das professoras investigadas, o tempo de docência na 

modalidade de ensino pesquisada, o nível sócio-econômico dos alunos, a rede de 

ensino das escolas, o tipo e a quantidade das observações das aulas de Língua 

Portuguesa com leitura nas duas turmas, o período das observações e as 

“Atividades diagnósticas de leitura”, destinadas a avaliar a compreensão leitora dos 

estudantes. 

 

3.1 AS PROFESSORAS E OS ALUNOS PARTICIPANTES 

 

3.1.1 Critérios de escolha dos sujeitos 

 

 Os critérios de escolha das professoras responsáveis pelas duas turmas 

acompanhadas foram os seguintes: 1) optamos por analisar contextos diferentes, ou 

seja, dois tipos de ensino diferentes, o ensino de uma professora cujos alunos 

tiveram, em ano anterior, um bom desempenho na prova Brasil (professora 1 da 

Escola 1) e outro de uma professora (professora 2 da Escola 2) cujos alunos tiveram 

desempenho mais baixo na mesma avaliação; 2) As professoras investigadas 

deveriam possuir experiência de ensino no ultimo ano do Ensino Fundamental I, ou 

seja, professoras que, nos anos anteriores, também tivessem trabalhado neste nível 

de ensino. Além disso, as professoras escolhidas deveriam ser responsáveis e 

envolvidas com seu trabalho docente, independentemente de estarem vinculadas a 

diferentes perspectivas de ensino de língua portuguesa. 

Quanto aos alunos, foram incluídos nas duas sub-amostras todos aqueles 

cujo percurso de escolaridade não fosse marcado por retenção, não possuindo 

defasagem idade-série. Também não participaram da amostra alunos com algum 

tipo de deficiência. 

  É importante observar que, antes de acordar com as professoras 

investigadas o inicio da pesquisa, solicitamos que as mesmas respondessem um 

questionário que descrevia o perfil profissional das mesmas (ver Apêndice B). 
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3.1.2. Breve perfil das professoras observadas 

 

 A professora 1, tinha 17 anos de experiência no magistério, dos quais 14 anos 

destinados ao ensino na rede pública municipal do Recife. Era fonoaudióloga 

formada pela UNICAP no ano de 1998, e formada em Pedagogia pela UFPE no ano 

de 2000. Possuía pós-graduação em nível de especialização em Coordenação 

Pedagógica e, na época em que a observamos, além de ser docente na Rede 

municipal do Recife, ocupava o cargo de gestora adjunta em uma escola da Rede 

Estadual de Pernambuco.  

A referida docente possuía vasta experiência no último ano do Ensino 

Fundamental I, etapa que, segundo ela, era a com que mais se identificou ao longo 

dos anos em magistério. Sua metodologia de ensino de Língua Portuguesa era 

caracterizada pela rotina sistemática de exercícios de compreensão de leitura, 

através de diversos materiais acumulados por ela, ao longo dos anos de experiência 

no 5º ano. 

A professora 2 era formada em Letras pela UNICAP, no ano de 1990, se 

especializando 15 anos depois em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua, a qual 

cursou em paralelo com outra especialização em Gestão Educacional pela mesma 

instituição, a FAINTVISA, no ano de 2005.  

Na época em que a observamos, ela tinha 22 anos de experiência no 

magistério, todos eles na Rede municipal do Recife. A docente em questão também 

possuía vasta experiência no 5º ano do Ensino Fundamental, atuando, nos últimos 

anos, nesta etapa de ensino. Suas aulas de Língua Portuguesa eram 

caracterizadas, principalmente, pela não adoção do livro didático de Língua 

Portuguesa e a exploração sistemática do trabalho com a gramática e a ortografia, 

através dos textos. 

 

3.1.3 Os alunos das duas turmas: descrição e conduta geral nas aulas, nos 
dias observados 
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 A “turma 1” era composta por 34 alunos, dos quais 27 participaram da 

pesquisa; todos estes não possuíam histórico defasagem idade-série e sua idade 

oscilava entre 10 e 11 anos.  A maioria dos alunos morava nas proximidades da 

escola e poucas vezes faltavam às aulas. 

 Nas aulas de leitura, os alunos eram bastante participativos. Sempre atentos 

aos comandos dados pela professora, eles procuravam demonstrar uma conduta 

disciplinar mediante as tarefas prescritas pela professora, mesmo quando essas 

eram enviadas para casa. É importante ressaltar que havia uma cobrança 

sistemática da professora da turma em relação à participação de cada aluno. 

 Durante a aplicação das atividades diagnósticas de leitura, os alunos se 

mostraram bastante receptivos, não demonstraram insatisfação por estar sendo 

avaliados. No momento da aplicação das atividades, eles pareciam ter se apropriado 

da estrutura da atividade, tendo em vista que poucas crianças reclamaram da 

quantidade de textos. 

 A turma 2 era composta por 27 alunos com faixa etária variando de 10 a 11 

anos, dos quais 20 participaram da pesquisa, devido aos critérios estabelecidos para 

a escolha dos sujeitos. A maioria dos alunos residia em bairros próximos à escola. 

 Durante as aulas de leitura, os alunos, por vezes, apresentavam condutas 

diferentes de comportamento, ou seja, nas atividades em que a professora lia o 

texto, os alunos pareciam mais participativos, demonstrando uma conduta oposta 

quando eram solicitados a fazer leitura em grupo. 

 Na aplicação das atividades diagnósticas de leitura, os alunos reagiram de 

forma positiva, aceitando todas as atividades propostas, ou seja, poucos esboçaram 

algum tipo de insatisfação, com relação à quantidade de atividades. 

 

3.2. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Avaliação da compreensão leitora 

No intuito de responder as questões da presente pesquisa acerca das 

progressões dos alunos, aplicamos diagnoses com os alunos das duas turmas. 
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Participaram de duas “atividades diagnósticas de leitura” (ver anexo 1 e 2) todas as 

crianças das turmas observadas, mesmo aquelas que não puderam participar da 

amostra, por não cumprirem com os critérios já descritos em 3.1.1.. 

 A primeira atividade (pré-teste) foi aplicada no início do ano letivo de 2010, 

mais precisamente na primeira semana do mês de Abril e a segunda atividade (pós-

teste) foi aplicada na primeira semana do mês de dezembro de 2010, totalizando 

nove meses de intervalo entre as atividades.  

 Os instrumentos de avaliação da compreensão leitora utilizados no pré e no 

pós-teste se aproximavam bastante da configuração da Prova Brasil de Língua 

Portuguesa, aplicada pelo MEC, nos seguintes aspectos: 

  

� As questões presentes em cada instrumento cobriam os mesmíssimos 

descritores (ou “estratégias de leitura”) usados naquele exame de larga 

escala, aplicado periodicamente pelo MEC; 

� As questões e os textos que selecionamos para avaliar cada descritor, nas 

duas ocasiões, foram todos extraídos de cadernos de avaliação de anos 

anteriores da mesma prova de larga escala. Como será visto nos Anexos 1 e 

2, os textos usados pela Prova Brasil, no final do 5º ano do ensino 

fundamental, tendem a ser curtos; e 

� A aplicação dos testes com os aprendizes não possibilitou qualquer “ajuda” 

aos alunos avaliados, seja por parte das professoras ou de colegas da turma. 

Em contraponto, a nossa avaliação se diferenciou da Prova Brasil de Língua 

Portuguesa na medida em que: 

 

� A quantidade de questões foi reduzida para quinze no total, bem como a 

quantidade de textos, fazendo um total de quinze textos, uma para cada 

questão/descritor de compreensão;  
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� A aplicação da prova foi feita em três dias (cinco questões em cada dia), com 

intervalo de um dia entre eles, de modo evitar que o cansaço influenciasse os 

desempenhos por eles demonstrados; e  

� Não havia gabarito para ser preenchido ao final de cada caderno de prova. 

 

As habilidades de compreensão de leitura que avaliamos nos teste 

correspondiam exatamente aos quinze descritores elencados na Matriz da Prova 

Brasil de Língua Portuguesa para os alunos do ultimo ano do Ensino Fundamental I. 

Destinamos uma questão para cada descritor delineado na Prova Brasil, 

contemplando, assim, todas as habilidades que o MEC-INEP considera como 

essenciais no aprendizado de leitura dos nossos alunos, do nível de ensino aludido. 

As habilidades descritas na Prova Brasil são as seguintes: 

  

� Descritor 1: localizar informações explícitas; 

� Descritor 2: estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 

repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto; 

� Descritor 3: inferir o sentido de uma palavra ou expressão;  

� Descritor 4: inferir uma informação implícita em um texto;  

� Descritor 5: interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, foto, etc.);  

� Descritor 6: identificar o tema de um texto;  

� Descritor 7: identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 

constroem a narrativa;  

� Descritor 8: estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos 

do texto;  

� Descritor 9: identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros;  
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� Descritor 10: identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto;  

� Descritor 11: distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;  

� Descritor 12: estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 

marcadas por conjunções, advérbios etc.; 

� Descritor 13: identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; 

� Descritor 14: identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 

outras notações;  

� Descritor 15: 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. 

 

Os anexos 1 e 2 apresentam as questões usadas nas diagnoses do pré e do 

pós-teste. Como se vê naquele material, as questões de compreensão eram 

respondidas a partir da escolha de uma entre quatro alternativas e cada questão 

dizia respeito a um pequeno texto, que o aluno deveria ler previamente. 

A aplicação foi feita silenciosamente e os alunos responderam aos testes em 

ritmos distintos, sem qualquer controle do tempo gasto para responder a cada 

questão. Em cada dia de exame (resposta a 5 questões), o tempo mínimo gasto por 

um aluno para concluir  foi 30 minutos e o tempo máximo foi 70 minutos. 

 

3.2.2 Observação das práticas de sala de aula 

 

Privilegiamos a observação das aulas de Língua Portuguesa com práticas de 

leitura e para isto buscamos informações sobre os dias de aula de Português, no 

horário semanal de cada turma. Também indagamos as mestras sobre possíveis 

dias da semana em que dedicavam mais atenção ao ensino de leitura. 
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Foram feitas doze observações de cada professora, durante o ano letivo, no 

período entre as aplicações do pré-teste e pós-teste e, para dar suporte à 

observação e escrita dos protocolos, fizemos a áudio-gravação das aulas. Além 

disso, elaboramos um diário de campo, para descrever as práticas de ensino e 

aprendizagem observadas em cada turma, registrando o mais exaustivamente 

possível, a cada visita, os diálogos entre mestra e alunos, os textos e exercícios 

praticados etc. O Apêndice A apresenta, a título de exemplo, um desses protocolos 

de observação. 

Entre as observações de sala de aula e para melhor esclarecer algumas 

questões do decorrer da pesquisa, no que concerne à história de leituras das 

professoras e suas concepções sobre leitura e seu ensino, fizemos com cada uma 

delas, individualmente, uma entrevista semi-estruturada, cujo roteiro encontra-se no 

Apêndice C, envolvendo os seguintes eixos: concepções de leitura e práticas de 

ensino de compreensão de leitura (Apêndice D).  

Vale ressaltar que, no tratamento dos dados coletados nas observações de 

sala de aula, empregamos a análise temática de conteúdo de Bardin (1977). 

 

3.3 BREVE ANTECIPAÇÃO SOBRE A CATEGORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ENSINO DE LEITURA OBSERVADAS E DOS DESEMPENHOS DE 

COMPREENSÃO REVELADOS PELOS ALUNOS NAS “ATIVIDADES 

DIAGNÓSTICAS DE LEITURA” 

 

Através da investigação das aulas de leitura, categorizamos os diversos 

eventos inerentes à prática de sala de aula, considerando os seguintes aspectos: 

 

� Os tipos de perguntas feitas pelas professoras aos alunos, durante as 

atividades de compreensão (por trás das questões, analisamos as estratégias 

de leitura praticadas),  

� As respostas dos alunos às questões apresentadas,  
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� As modalidades de leitura efetivadas; e  

� Os materiais textuais utilizados nas aulas (descritos quanto a suporte, autoria, 

tamanho e gênero textual). 

 

A análise de questões/estratégias foi feita com base nos descritores de 

Língua Portuguesa da Prova Brasil para o Ensino Fundamental I, mas incluímos, 

também, outras categorias de atividades de leitura que não eram medidas naquela 

avaliação de larga escala, ou seja, exercícios que solicitavam um diálogo incessante 

entre o professor e o aluno e a ativação de estratégias na busca de respostas mais 

adequadas às idéias do texto. Estas atividades incluíam estratégias como: 

 

1) Ativar conhecimentos prévios relativos aos conteúdos (exercício que levava o 

aprendiz a uma tomada de consciência em relação ao que se sabe e o que leu sobre 

o tema tratado);  

2) Emitir opinião sobre o texto (atividade que levava o aluno a emitir um juízo de 

valor sobre as ações dos personagens, idéias, temáticas, a partir do texto lido etc.);  

3) Responder aos textos ou extrapolação (exercício que solicitava do aprendiz 

aplicar as idéias do texto a novas situações, levando o mesmo a discutir o tema do 

texto, sem necessariamente processar a compreensão do texto lido, em si);  

4) Formular hipóteses e confirmá-las (atividade que solicitava do aprendiz 

desenvolver a estratégia de antecipação sobre o texto que leria e ou 

confirmação/checagem das antecipações sobre o texto lido); 

5) Exploração e características do gênero textual (exercícios que solicitavam do 

aprendiz explicitar, compreender a função e características do gênero lido, suportes, 

espaços de circulação, formatos, organizações, estrutura. Compreender também 

para quê o texto foi escrito). 

 Estas categorias que não correspondiam a descritores da Prova Brasil foram 

inspiradas em estudos prévios de Morais et al. (2008) e Porto; Morais (2009), que 

analisaram estratégias de leitura propostas por coleções de livros didáticos usados 
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no Ensino Fundamental I. A inclusão das mesmas permitiria ver o lugar que 

assumiam no trabalho realizado em classe pelas docentes, ao ensinar seus alunos a 

compreenderem textos. 

 

3.3.1 Análise das progressões dos alunos 

 

 A análise das progressões dos alunos transcorreu da seguinte forma: 

 

1) Etapa inicial (correção das atividades): após a aplicação de cada uma das 

“atividades diagnósticas de leitura” (pré-teste e pós-teste), fizemos as correções 

e a partir destas, construímos uma tabela matriz de desempenho com os índices 

de acertos e erros dos alunos de cada turma; 

2) Etapa intermediária (tratamento estatístico dos desempenhos dos alunos): 

utilizando dos dados da tabela matriz do pré-teste e pós-teste de cada turma, 

tratamos os dados estatisticamente através do aplicativo SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), a fim de conhecer as médias e os desvios 

padrões de cada turma em relação aos descritores elencados nas questões de 

compreensão de textos e realizar uma série de provas estatísticas (paramétricas 

e não paramétricas). 

3) Etapa final (análise qualitativa): a partir dos dados quantitativos, fizemos uma 

análise qualitativa de alguns dos itens usados no pré e no pós-teste para avaliar 

os mesmos descritores. 

 

No capítulo que segue, iniciamos a primeira parte da análise dos dados 

coletados. Enfocaremos as práticas de ensino das duas docentes investigadas com 

base nos critérios já elencados. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS – PRÁTICAS DAS PROFESSORAS 

 

Neste capítulo, analisaremos as práticas das professoras observadas 

(professora 1 e professora 2) acerca do ensino de leitura e do trabalho de 

compreensão de textos, apreendidas a partir dos protocolos das observações de 

sala de aula. Iremos direcionar nossa análise para o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelas duas educadoras, procurando destacar os principais 

aspectos que contribuem para a análise e a discussão sobre o ensino de 

compreensão de leitura que praticavam. 

A discussão dos dados está organizada em três partes, considerando os 

principais eixos que guiaram as aulas de leitura das docentes. No primeiro eixo, 

“Os textos lidos em sala”, analisaremos o repertório textual trabalhado nas aulas, 

destacando a variedade de gêneros textuais, a freqüência com que foram 

utilizados e o tamanho dos mesmos. Já no segundo eixo, “As modalidades de 

leitura”, serão analisados os modos como os alunos e as professoras praticavam 

a leitura e, no terceiro eixo e ultimo eixo de análise das práticas, intitulado “As 

estratégias de leitura praticadas” na turma 1 e na turma 2, discutiremos a forma 

como as professoras exercitaram essas estratégias, através das perguntas de 

compreensão elaboradas sobre os textos. 

É importante relembrar que a pesquisa se caracteriza, metodologicamente, 

como dois estudos de caso e, devido à perspectiva adotada, optamos por fazer 

a análise dos dados tratando separadamente as duas turmas estudadas, a fim 

de buscar um melhor entendimento das duas realidades investigadas, pois, 

segundo André (1984, p. 52), “o estudo de caso supõe que o leitor vá usar esse 

conhecimento tácito para fazer as generalizações e para desenvolver novas 

idéias, novos significados, novas compreensões”. 

A seguir, faremos uma análise dos dados coletados nas escolas A e B 

respectivamente, trazendo os principais aspectos oriundos das práticas de 

ensino de compreensão de leitura das duas professoras participantes da 

presente pesquisa. 
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4.1 ANÁLISE DA PRÁTICA DA PROFESSORA 1 

 

4.1.1 Os textos lidos em sala na turma 1 

 

Durante o período em que estivemos nas aulas da professora 1, observamos, de 

fato, que houve uma variedade de textos lidos com as crianças. A Tabela 1 ilustra a 

distribuição dos gêneros utilizados e a freqüência com que apareceram, ao longo do 

período da observação. 

 

Tab. 1 – Distribuição e freqüência de uso de diferentes gêneros textuais nas aulas 
observadas na turma 1. 

 

 
Gêneros textuais 

trabalhados 

Aulas observadas 

1ª 
 

2ª 
 

 
3ª 
 

 
4ª 
 

 
5ª 
 

 
6ª 
 

 
7ª 
 

 
8ª 
 

 
9ª 
 

 
10ª 

 
11ª 12ª 

Frequência 
de gêneros 
nas aulas 

1. Anúncio         2    2 
2. Biografia    1         1 
3. Bula  1           1 
4. Capa de livro     1        1 
5. Charge       2      2 
6. Conto     1    1  1 1 4 
7. Cordel      1       1 
8. Fábula 1     1  2    1 5 
9. Instrução de 

comportamento 
1            1 

10. Instrução de jogo  1           1 
11. Letra de música             0 
12. Manchete  1           1 
13. Manual             0 
14. Notícia             0 
15. Poema    3         3 
16. Prólogo   1          1 
17. Propaganda         1 1   2 
18. Receita  1           1 
19. Relato             0 
20. Reportagem       1      1 
21. Texto didático 1  1         1 3 
22. Verbete 1            1 

 Total de textos por 
aula e geral 

4 4 2 4 2 2 3 2 4 1 1 3 32  
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Um primeiro dado relevante que a Tabela 1 nos revela é que a docente praticou, 

a cada dia, a leitura de textos e que, na maioria das jornadas em que observamos, 

lia dois, três ou quatro textos com seus alunos. 

Vemos, por outro lado, que houve muita diversidade na seleção dos textos 

trabalhados pela professora 1, nas aulas de leitura. Foi verificado que, nos doze dias 

em que observamos a turma 1, foram explorados dezoito gêneros textuais de um 

total de trinta e dois textos utilizados. Chegamos, assim, a uma média de 2,6 textos 

por dia, ou seja, este dado é bastante expressivo e demonstra que a docente da 

turma 1 buscou promover o convívio dos alunos com leituras bem diversificadas. 

Nota-se, também, que o gênero textual fábula foi o mais trabalhado, aparecendo 

cinco vezes em quatro aulas, seguido de conto, que apareceu quatro vezes em 

quatro aulas. Já os gêneros que apareceram uma só vez, ao longo das aulas, foram 

diversos, dentre eles encontramos bula, biografia, capa de livro, prólogo, receita, 

dentre outros. 

A análise da Tabela 1 também demonstra que a professora trabalhou com o 

máximo de quatro textos por aula, numa escala que variou de um a quatro textos, o 

que sugere que havia um cálculo entre o tempo pedagógico e as atividades das 

aulas de leitura, não ocorrendo superconcentração de textos em um único dia ou 

desperdício do tempo que podia ser dedicado à leitura de textos. 

Os dados revelam que, ao trabalhar com mais de um texto no dia, a professora 1 

variava os gêneros textuais. Observamos que ocorriam duas situações quanto à 

proposta de ensino de compreensão: 1) havia um trabalho com textos de finalidades 

semelhantes, como anúncio e propaganda (ver aula 9 na Tabela 1) e 2) verificava-se 

um trabalho com textos de finalidades opostas, mas que tratavam de uma mesma 

temática, como charge e reportagem (ver aula 7 na Tabela 1). 

Estes cuidados demonstram que os gêneros textuais trabalhados nas aulas da 

turma 1 não foram escolhidos aleatoriamente, parecem ter sido selecionados com 

base em alguns critérios, sugerindo que a professora 1 buscou, por vezes, 

estabelecer um diálogo entre alguns gêneros textuais, demonstrando, ao aluno, a 

possibilidade de tratar um mesmo tema de diversas formas, estimulando, portanto, 

uma vivência que possibilitaria um diálogo entre dois ou mais textos. 
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Concluímos, assim, que a professora em questão investiu na variedade textual, 

na seleção prévia dos textos que eram utilizados nas aulas de leitura, na freqüência 

com que os textos apareciam nas aulas e nos suportes dos mesmos. Quando 

perguntada sobre a utilização do livro didático como suporte para as aulas de leitura, 

a professora 1 considerou o livro como um bom suporte para trabalhar textos, mas 

disse que, em boa parte de suas aulas, ela seleciona textos de outros suportes. 

Vejamos o relato a seguir: 

 

Eu uso, sim, o livro didático, mas, além do livro, eu uso outros. O livro 
didático é um suporte, até porque a gente tem dificuldade de tirar 
Xerox, essas coisas, então, a gente sempre precisa do livro didático. 
E sempre eu me reporto a outros textos também, que eu acho 
interessante, e porque o livro também não traz todos os tipos e 
gêneros textuais. Eu vou pra frente, eu vou pra trás, de acordo com a 
minha necessidade, do que eu preciso dar. Então, eu seleciono os 
textos que eu vou dar, os tipos, os gêneros textuais e ali, se não tem, 
eu procuro outros textos para complementar. Sempre eu trago outros 
textos, porque nem todo livro didático abarca a necessidade do 
professor. Esse mesmo, você vê que ele não traz: você vai de cabo a 
rabo e eles não trazem, instrução (gênero textual que ela utilizou na 
aula do dia da entrevista) (PROFESSORA 1). 

 

Com base neste depoimento, podemos notar que a professora 1 demonstrava 

um claro planejamento de suas atividades, procurando diversificar não só os textos, 

mas os suportes textuais. Ao relatar dessa maneira a questão da escolha do 

suporte, fica evidente que ela tinha a compreensão do seu importante papel no 

trabalho com a compreensão textual. Os fragmentos de aula abaixo demonstram 

que esta era uma prática contínua da professora 1 e que se fazia presente antes de 

iniciar a leitura dos textos. Vejamos os fragmentos a seguir: 

 

Professora 1: Eu vou ler o texto e em seguida vocês irão responder 
as perguntas tá bom? Prestem atenção! O texto é a “A raposa e as 
uvas”. Inclusive vocês têm esse texto naquele livrinho de fábulas que 
vocês ganharam, quando passaram de ano, lembram? Aquele 
livrinho de Esopo (FRAGMENTO DA 1ª AULA – TURMA 1). 
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Professora 1: Eu tirei este texto de um livro didático, não tá no livro 
de vocês não, observe esse texto, tem escrito assim: RINOSSORO... 
leia pra mim (FRAGMENTO DA 2ª AULA – TURMA 1). 

 

Professora 1: “Poemas para brincar”, de João Paulo Paes, editora 
Ática, ano de mil novecentos e noventa. Você, agora, este texto 
“convite” está escrito em prosa ou em verso? (FRAGMENTO DA 4ª 
AULA – TURMA 1). 

 

 

Sobre a questão do ato de planejamento, em muitas ocasiões, a professora da 

turma 1 se referia ao repertório de atividades que ela possuía em seu armário 

localizado na sala de aula. Em conversas informais, a docente relatou que as 

atividades do seu acervo eram de extrema importância no processo de planejamento 

das aulas de leitura. No início de uma das observações de aula, a professora expôs 

as diversas pastas de atividades e textos que ela tinha selecionado e arquivado, ao 

longo de quatro anos ininterruptos de docência no ultimo ano do Ensino 

Fundamental I.  

Acerca do suporte textual, Marcuschi (2008, p.174) defende que “ele é 

imprescindível para que o gênero circule na sociedade e deve ter alguma influência 

na natureza do gênero suportado”. Apesar de trazer esta idéia, o autor defende, por 

exemplo, que o processo pode nem sempre ocorrer dessa maneira, ressaltando o 

fato que um suporte não determina um gênero textual e que este, por sua vez, exige 

um suporte especial. 

Os extratos de aulas apresentados acima, demonstram que havia uma 

exploração acerca do gênero textual trabalhado através de questionamentos que 

eram feitos sobre os mesmos. Em sua prática, a educadora não só apresentava o 

suporte dos textos aos alunos, bem como resgatava os conhecimentos prévios 

referentes à temática abordada nos textos, a tipologia e a estrutura dos mesmos. 

Por exemplo: 

A professora retira algumas cópias de um texto do armário e em 
seguida os distribui para as crianças, iniciando o seguinte diálogo: 
Professora 1: Agora vocês vão ler um texto que eu trouxe pra vocês. 
Aluno (a): Textinho, né? 
Professora 1: Um textinho que eu trouxe. Mas depois tem outro. 
Aluno (a): O outro era bem pequeno. 
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Professora 1: O boto é pequeno? 
Aluno (a): É! 
Aluno (a): Não é não! 
Professora 1: Bom, presta atenção é um bem pequenininho, neste 
papel depois vocês me devolvem, vamos ver? 
Professora 1: Quem gostaria de ler? 
Aluno (a): Eu tia! Eu. Eu. Eu. 
Aluno (a): O boto. Peixe da Amazônia que se transforma num rapaz 
famoso... 
Professora 1: Formoso. 
Aluno (a): Hábil, dançarino e com conquistas para mulher para levar 
ao rio. A lenda serve como pretexto [...] 
Professora 1: De onde foi tirado o texto? 
Aluno (a): Almanaque Mercadorama. 
Professora 1: Vocês sabem o que é almanaque? 
Aluno (a): Tipo de jornal. 
Aluno (a): É um livro. 
Professora 1: Almanaque é um livro, mas de quê? 
Aluno (a): Lendas, brincadeiras... 
Professora 1: Jogos, receitas, histórias. Geralmente, almanaques 
são voltados para crianças, com jogos, brincadeiras infantis.  
Professora 1: Então almanaque é um livro, de histórias em 
quadrinhos, tem desenhos pra pintar, caça – palavras.  
Professora 1: Mas também tem textos, lendas e vários outros tipos 
de texto. Então vejamos: tem aí uma frase que diz assim: A lenda do 
peixe da Amazônia que se transforma num rapaz formoso 
(FRAGMENTO DA 3ª AULA – TURMA 1). 
 

 

De tudo isso, o que queremos destacar é a forma como as aulas de leitura eram 

planejadas e conduzidas pela docente da turma 1, bem como sua concepção de 

ensino de leitura, a qual envolvia uma prática sistematizada e contínua, 

estabelecendo uma dinâmica própria. Observamos que, na maioria dos protocolos 

de observação de práticas de sala de aula, alguns cuidados eram notáveis com 

relação ao tratamento dos textos, como o planejamento prévio, a seleção dos textos, 

a divisão do tempo pedagógico, além do tamanho dos textos, das modalidades de 

leitura efetivadas e das estratégias exercitadas, como veremos em seguida. 

De acordo com Marcuschi (2008, p. 23), “na ótica escolar, os gêneros se tornam 

um ponto de referência concreto para os alunos, operando como entidades 

intermediárias que permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas”. 

Logo, ao propor um cuidadoso trabalho com a diversidade textual, a professora 1 

promoveu o diálogo entre os textos que os alunos aprendem na escola com aqueles 

com que eles se deparam fora dela. 
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Outro aspecto que queremos destacar, quanto ao tratamento dos textos 

trabalhados, é a variação de tamanho dos mesmos. Analisando cada texto elencado 

pela docente da turma 1, percebemos que a maioria variava entre textos curtos 

(textos até 50 palavras) e médios (textos que possuíam de 50 a 150 palavras), ou 

seja, dos trinta e dois textos lidos, durante as aulas que observamos, quatorze eram 

curtos e doze eram médios. A seguir, vejamos um exemplo de um texto curto 

utilizado pela professora da turma 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Charge trabalhada pela professora 1 na 7ª aula – turma 1. 

 

Os índices apresentados na Tabela 2, abaixo retratam que o ensino de 

compreensão de textos em questão era voltado, sobretudo para a compreensão de 

textos curtos, como anúncio, bula, capa de livro, instrução de jogo, poema, 

propaganda, receita, verbete, fábulas, entre outros. Durante as observações e na 

análise dos textos percebemos que, mesmo no trabalho com gêneros textuais que 

comportam um longo enredo, a professora selecionou aqueles que não se 

estendiam. 
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Tab. 2 – Distribuição e freqüência de uso de gêneros textuais de diferentes 
tamanhos nas aulas observadas na turma 1. 

 

 

4.1.2 As modalidades de leitura na turma 1 

 

A discussão sobre a seleção dos textos e sua variação nos remete a uma 

questão muito importante no ensino de compreensão de textos – a modalidade 

leitora. Vários estudiosos da área apontam que a formação de um leitor proficiente 

passa pelo desenvolvimento de diversas habilidades, caracterizando um “bom 

ensino de leitura” como aquele que busca estratégias a fim de atingir determinados 

objetivos na leitura. A necessidade de encaminhar nas aulas variadas formas de ler 

é contemplada na afirmação de Tavares (2009), a qual afirma: 

 

Sabendo que a leitura pode levar a diversos caminhos, é preciso que 
diferentes situações sejam articuladas, praticando-se então leituras 
oral, silenciosa, coletiva, individual ou compartilhada, para que se 
possam alcançar os objetivos esperados pelo mediador. (TAVARES, 
2009, p. 43). 

 

TAMANHO 
DOS TEXTOS 

Aulas observadas 

TOTAL 

1ª 
 

2ª 
 

 
3ª 
 

 
4ª 
 

 
5ª 
 

 
6ª 
 

 
7ª 
 

 
8ª 
 

 
9ª 
 

 
10ª 

 
11ª 12ª 

Curto (até 50 
palavras) 

2 3 1  1  2  3 1  1 
14 

 

Médio (de 50 a 
150 palavras) 

1 1 1 4  1 1 2    1 
12 

 

Longo (a partir 
de 150 
palavras) 

1 0   1 1   1  1 1 6  

Total 4 4 2 4 2 2 3 2 4 1 1 3 32 
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Abaixo, na Tabela 3, podemos observar como a professora da turma 1 

coordenava as formas de ler em suas aulas. 

Tab. 3 – Distribuição e freqüência de uso de diferentes modalidades de leitura nas 

aulas observadas na turma 1. 

 

De acordo com os dados da Tabela acima, podemos notar que havia uma 

distribuição bem evidente, no que concerne aos modos de ler na turma 1, ou seja, a 

professora não monopolizava a leitura oral, tendo em vista que, dos trinta e seis 

comandos de leitura, vinte e cinco deles foram voltados para a participação da 

criança na leitura e estes foram distribuídos entre a modalidade de leitura silenciosa, 

compartilhada (caracterizada pela leitura em voz alta de partes do texto pelos alunos 

apontados), leitura em voz alta pela criança (aquela que apenas uma criança lia o 

texto na íntegra) e a leitura coletiva (todos os alunos juntos) com uma ocorrência nas 

doze aulas.  

Ao analisar os protocolos das observações, pareceu existir, na maioria das 

aulas, uma dinâmica que se iniciava pela leitura silenciosa (com o propósito, 

segundo a professora, de fazer os alunos “apreenderem as primeiras idéias sobre o 

 

MODALIDADES DE 
LEITURA 

Aulas observadas 
 

TOTAL 
1ª 

 
2ª  
 

 
3ª  
 

 
4ª  
 

 
5ª  
 

 
6ª  
 

 
7ª  
 

 
8ª  
 

 
9ª  
 

 
10ª  

 
11ª  12ª  

Leitura silenciosa 3  2 2  1 1  1  1  11 

Leitura coletiva    1         1 

Leitura em voz alta 
(pela criança) 

  1   2  1     4 

Leitura em voz alta 
(pela professora) 

1 1  2 1  2  1 1  2 11 

Leitura 
compartilhada 

3 1  1   1 1   1 1 9 

Leitura 
dramatizada 

            0 

Total 7 2 3 6 1 3 4 2 2 1 2 3 36 
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texto”), partindo para uma leitura compartilhada (como forma de avaliar o aluno que 

foi escolhido para ler quanto à fluência)9 seguida de uma leitura em voz alta pela 

professora (que, segundo ela, tinha o objetivo de fazer as crianças a tomarem como 

modelo de leitor). Esta dinâmica pode ser ilustrada por alguns fragmentos de aula 

que listamos abaixo: 

 

Professora 1: Fecha os cadernos agora. Fechem os livros. Eu vou 
entregar este texto e vocês vão ler silenciosamente. Não é de vocês 
o texto, vocês vão ler, me devolver, depois eu vou ler e vocês vão 
começar a responder as perguntas que eu vou fazer (FRAGMENTO 
DA 5ª AULA – TURMA 1). 

 

Professora 1: Atenção! A leitura é silenciosa é aquela que a gente 
só faz com os olhos (FRAGMENTO DA 7ª AULA – TURMA 1). 

 

Professora 1: Individualmente vocês vão fazendo a leitura em 
silêncio e depois eu vou pegar a leitura de alguns alunos. Lembram 
que eu falei que estava avaliando a leitura? A leitura é individual e a 
gente lê com os olhos. Daqui a pouco eu vou mandar vocês lerem 
(FRAGMENTO DA 11ª AULA – TURMA 1). 

 

Com base nesses fragmentos de aula, visualizamos claramente que a 

orientação dos modos de ler era bastante presente na prática da professora da 

turma 1. Isto também fica evidente quando questionamos a mesma sobre as 

atividades de leitura realizadas em sua sala de aula. Observemos o que ela afirmou 

na entrevista: 

 

Bom, eu realizo a leitura oral com eles, né? Eu sempre peço que eles 
façam a leitura oral, porque a leitura oral faz com que o aluno já, de 
imediato, ele tenha um contato com o texto, né? com as palavras. 
Você vê, quando a gente pega um texto novo pra eles, eles têm 
dificuldade de ler aquelas palavras que não é de uso comum deles. 
Normalmente eu peço, nem sempre. Às vezes uma leitura, 

                                                           
9 De acordo com sole (1998) as “tarefas de leitura compartilhada” são aquelas cujo professor e o 
aluno assume, em um determinado momento, a responsabilidade de organização e envolvimento no 
ato de ler. 
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é...coletiva né? Cada um lê um pouco e eu sempre faço também, 
quando eu acho necessário, fazer uma leitura compartilhada com 
eles. Como essa que eu fiz hoje, porque, como eu vi que o texto 
tinha muitas palavras que eles não entendiam, então a gente precisa 
fazer uma leitura compartilhada. Então existem vários momentos de 
leitura, mas eu sempre utilizo todas, às vezes, faço também, 
dependendo do texto, uma leitura dramatizada ou - ”vamo lá...essa 
fila lê” – eu sempre digo – “olhe, na igreja como é que a gente lê? – 
porque eles tem, às vezes, necessidade de um ler na frente do outro 
para mostrar que tá na frente – “eu disse, olhe, vocês já foram para a 
igreja? – na igreja quando a gente lê um texto, a gente lê todo mundo 
junto, ninguém bota um pé na frente e o outro atrás, se não o padre 
não vai entender nada ou o pastor, num sei o quê”. Então eu sempre 
peço que - “olhe, preste atenção, a gente tem que seguir todo mundo 
junto, parar todo mundo junto” – e aí a gente vai trabalhando a 
questão da pontuação, da entonação, a fluência. Gosto sempre de 
ler, às vezes, depois, às vezes eu faço outro tipo de leitura com eles 
também, eu leio pra eles, para que eles percebam a fluência, a 
entonação, a pontuação. Também eu gosto de ler assim para eles, 
para eles perceberem como é que se lê um texto. Todos os tipos de 
modalidade, a gente lê (PROFESSORA 1). 

 

Um exame mais detalhado deste relato, indica que, dentro de um “grande 

pacote” que são as atividades de leitura, cabia, na visão da docente, o ensino 

sistematizado das modalidades de leitura, nas suas variações silenciosa, individual, 

coletiva e compartilhada. Em relação às variações das modalidades de leitura, Solé 

(1980), ao citar os estudos de Collins e Smith (1980), afirma que, de acordo com os 

autores, é necessário promover um ensino em progressão, ao longo de três etapas, 

e as descreve da seguinte maneira: 

 

Na primeira etapa, ou etapa modelo (grifo do autor), o professor 
serve de modelo para seus alunos mediante sua própria leitura: lê 
em voz alta, pára sistematicamente para verbalizar e comentar os 
processos que lhe permite compreender o texto [...]. Depois da etapa 
do modelo, e à medida que as coisas ocorram ou se exija, segue a 
etapa de participação do aluno (grifo do autor). Na mesma se 
pretende, em primeiro lugar, que, de uma forma mais dirigida pelo 
professor [...] o aluno participe do uso de estratégias que vão lhe 
facilitar a compreensão dos textos [...]. Por último [...] leitura 
silenciosa (grifo do autor), na qual os alunos realizam sozinhos as 
atividades que, nas fases anteriores, efetuaram com ajuda do 
professor (SOLÉ, 1998, p. 76 -77). 
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Segundo Solé (1980, p. 77), “o domínio das estratégias de leitura de 

compreensão leitora requer, progressivamente, menor controle por parte do 

professor e maior controle por parte do aluno”, ou seja, as etapas descritas por 

Collins e Smith (1980), podem ser invertidas, na medida em que o aluno progride no 

processo de compreensão leitora.  

Como havíamos ressaltado, a sequência no uso de algumas modalidades de 

leitura parecia não ser aleatória nas atividades da turma 1, tendo em vista que, ao 

longo das observações, percebemos que a professora demonstrava uma 

preocupação em avaliar o domínio do vocabulário pelos alunos, propondo atividades 

de identificação de palavras cujo significado é desconhecido. Na entrevista, a 

professora enfatiza o trabalho com o vocabulário fator essencial no processo de 

compreensão de textos, pois, segundo ela, as crianças que não compreendem 

algumas palavras, dificilmente alcançariam a compreensão dos textos. 

Outro aspecto importante está relacionado ao controle e avaliação da 

capacidade de ler em voz alta. Na maioria das aulas na turma 1, verificamos que a 

avaliação da fluência em leitura era feita nos momentos em que a docente escolhia 

os alunos para ler os textos em voz alta. E que, após este momento, a professora lia 

o texto para os alunos, servindo de modelo de leitor. É importante ressaltar que ela 

não se preocupava só com estratégias de compreensão, mas com os modos de ler 

em práticas diversas de leitura.  

4.1.3 As estratégias de leitura praticadas na turma 1 

 

De acordo com Solé (1998, p. 72), o ensino das estratégias possibilita a 

formação de “leitores autônomos, capazes de enfrentar de forma inteligente textos 

de índole muito diversa, na maioria das vezes diferentes dos utilizados durante a 

instrução”. Diante disso, ao categorizar as perguntas de compreensão de leitura, 

constatamos dados significativos em relação à exploração das estratégias de leitura. 

Uma análise, mesmo que concisa da Tabela 4, abaixo, demonstra que a professora 

da turma 1 valorizava o desenvolvimento de diversas habilidades de leitura. Veja os 

dados a seguir na Tabela 4. 
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 Tab. 4 – Distribuição e freqüência de uso de diferentes estratégias de leitura nas 
aulas observadas na turma 1. 

DESCRITORES / ESTRATÉGIAS DE 
COMPREENSÃO DE LEITURA 

Aulas Observadas 
 

TOTAL 
 1ª 

 
2ª 
 

 
3ª 
 

 
4ª 
 

 
5ª 
 

 
6ª 
 

 
7ª 
 

 
8ª 
 

 
9ª 
 

 
10ª 

 
11ª 12ª 

D1 - Localizar informações explícitas. 
 

1 
 

 2 4 4 1 1 1 5 1 4  24 
(12,2%) 

D2 - Estabelecer relações entre partes 
de um texto, identificando repetições 
ou substituições que contribuem para 
a continuidade de um texto. 

1     1    1  1 4 
(2,1%) 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão. 

10 5 5  1 2 3 4 2  2 4 38 
(19,3%) 

D4 - Inferir uma informação implícita 
em um texto. 

1  2 1 2   1 3 1 4  15 
(7,6%) 

D5 - Interpretar texto com auxílio de 
material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.) 

  1 1 1  2  1    6 
(3,5%) 

D6 - Identificar o tema de um texto. 2 
   1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 

(6,1 %) 
D7 - Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que constroem 
a narrativa. 

    1        1 
(0,5%) 

D8 - Estabelecer relação 
causa/conseqüência entre partes e 
elementos do texto. 

1    1 2 1     1 
6 

(3 %) 

D9 - Identificar a finalidade de textos 
de diferentes gêneros. 

1 5 2 1   1 1 2 1   14 
(7,1%) 

D10- Identificar as marcas lingüísticas 
que evidenciam o locutor e o 
interlocutor de um texto. 

   1  1 1 1 1 1   6 
(3%) 

D11 - Distinguir um fato da opinião 
relativa a esse fato. 

2    1        3 
(1,5%) 

D12- Estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios 
etc. 

      2      
2 

(1%) 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou 
humor em textos variados. 

            0 

D14 – Identificar o efeito de sentido 
decorrente do uso da pontuação e de 
outras notações. 

1  2   3  1  1   8 
(4%) 

D15 – Reconhecer diferentes formas 
de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do 
mesmo tema, em função das 
condições em que eles foram 
produzidos e daquelas em que serão 
recebidos. 

 3 4 3   1 2     13 
(6,5%) 

D16 – Ativar conhecimentos prévios 
relativos aos conteúdos. 

 1 1    2 1     5 
(2,5%) 

D17 – Fazer hipóteses e confirmá-las. 
 
  1  1  1      

3 
(1,5%) 

D18 – Emitir opinião sobre o texto. 1 
  3  1  1 2 2  3  13 

(6,5%) 
D19 – Responder aos textos 
(Extrapolação). 

1 
 1  2  1  1 1  1  8 

(4%) 
D20 – Exploração e características dos 
gêneros textuais 

 1 1 4  2 2 2 3  1  
16 

(8,2%) 

TOTAL 22 16 24 18 14 15 19 18 21 7 16 7 197 
(16,4) 
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Sobre a Tabela 4, é importante ressaltar que os descritores 16 a 20, foram 

trabalhados pela professora, mas não se encontram elencados na matriz da Prova 

Brasil do SAEB. 

Ao observar os dados da Tabela 4 identificamos um dado bastante expressivo 

sobre a quantidade de perguntas de compreensão feitas pela professora da turma 1, 

o qual é representado por uma média de 16,4 perguntas por aula. Isso nos leva a 

interpretar que a docente não só lia “para tomar a lição” e para avaliar a fluência da 

leitura dos alunos. O fato de ela “perguntar muito” sobre os textos e esperar uma 

melhor resposta dos alunos, sugere, de forma explícita, que ela investia no ensino 

de compreensão de leitura.  

Sendo assim, percebe-se que o cuidado pedagógico não só estava na 

quantidade de perguntas que a mestra elaborava, mas, como veremos, no fato de 

que ela procurava diversificar a exploração das estratégias de leitura. 

Examinando os dados da Tabela 4, de certo modo, não nos parece adequado 

afirmar, de forma simplista, que houve uma predominância na exploração de alguns 

descritores em detrimento de outros, como o caso do descritor D3 (inferir o sentido 

de uma palavra ou expressão), o qual ocorreu em 19,3% das atividades e do 

descritor D1 (localizar informações explícitas) com um percentual de 12,2% de 

ocorrência. Se considerarmos a soma dos percentuais de aparecimento dos 

descritores D4 (inferir uma informação implícita em um texto) com 7,6% e D6 

(identificar o tema de um texto) com 6,1% e levarmos em conta que ambos 

envolvem um trabalho inferencial, veremos que a mestra investiu também bastante 

para que seus alunos avançassem nessas estratégias, consideradas, na literatura, 

como mais complexas que D3 e D1.  

Nessa linha de pensamento, Marcuschi (2008, p. 249) defende que “as 

inferências na compreensão de texto são processos cognitivos nos quais os falantes 

e os ouvintes, partindo de uma informação textual e considerando o respectivo 

contexto, constroem uma nova representação semântica”. O autor ainda destaca 

que existem três tipos de inferência, sendo uma de base textual, outra de base 

contextual e uma terceira, sem base textual e contextual, possuindo cada uma delas 

diversas operações. 
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Portanto, quando pedimos ao aluno para identificar uma informação implícita em 

um texto, ele terá que utilizar a base textual e contextual para identificar as 

informações que não se encontram literalmente na superfície textual. O percurso é 

parcialmente parecido, quando solicitamos do educando a identificação do tema de 

um texto, pois, ao se deparar com a base textual, ele terá que resgatar seus 

conhecimentos de mundo, para compor uma idéia central do texto, já que muitas 

vezes, a base textual não lhe dá pistas suficientes para essa construção. 

Nos exemplos de questões de compreensão a seguir, podemos observar como 

ocorria a exploração desses dois descritores D4 (inferir uma informação implícita em 

um texto) e D6 (identificar o tema de um texto) nas atividades de leitura, na turma da 

professora 1, vejamos: 

 

Perguntas de inferência referentes ao conto “O amigo de Juliana” de 
Eva Furnari (9º aula – turma 1). 

• Por que você imagina que ele achava a professora de 
português uma verdadeira mestra? 

• Por que Juliana não poderia ser mestra de fungo? 

Perguntas de inferência e de identificação do tema do texto referente 
ao conto “O homem que não sabia nem ler” de Ricardo Azevedo (11ª 
aula – turma 1) 

• Por que você acha que o menino estufou o peito para dizer que 
já era quase terceira série? 

• Qual o assunto tratado nesse texto? 

 

 

Com base em alguns desses exemplos, podemos perceber que a professora 1 

buscou questionar mais os alunos no intuito de fazê-los chegar a uma interpretação 

mais adequada ao tema trabalhado pelo autor do texto, sem descartar os 

conhecimentos que já foram construídos pelos alunos. Sobre essa questão, 

Marcuschi (2008, p. 249), no traz a seguinte noção de inferência: 

 

Na realidade, as inferências na compreensão do texto são processos 
cognitivos nos quais os falantes e os ouvintes, partindo de uma 
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informação textual e considerando o respectivo contexto, constroem 
uma nova representação semântica. Para tanto, será necessário ter 
clareza não apenas em relação ao que se deve entender por 
informação, mas também o que vem a ser contexto. Diante do 
exposto, pode-se dizer que as inferências introduzem informações 
por vezes mais salientes que o próprio texto (MARCUSCHI, 2008, 
p. 249). 

 

 

No que concerne ao descritor D6 (identificar o tema de um texto), o trabalho em 

sala de aula se delineava da seguinte forma, como mostra o fragmento de aula a 

seguir: 

Após ler o conto “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria 
Machado, a professora iniciou o seguinte diálogo: 
 
Professora 1: Bom. Veja só, agora eu vou fazer umas perguntas a 
vocês. Presta atenção, umas vão ser orais e outras escritas. 
Professora 1: Quando a escritora escreveu este livro, qual foi o 
objetivo dela? O que ela quis passar pra gente leitor?  
Aluno (a): Ela não quer ser feia. 
Aluno (a): Era a mãe dela... 
Professora 1: Não. A mãe dela não. Eu quero saber o que ela quis 
dizer, o que ela quis passar com essa história? Qual é a idéia que ela 
quis passar pra gente?  
Aluno (a): Que a gente parece com nossos familiares. 
Professora 1: Diga você. 
Aluno (a): nem sempre o branco é bonito. 
Aluno (a): Que nossa cor depende de nossos antepassados e 
nossos familiares 
Professora 1: Isso, o que mais? 
Aluno (a): Algumas vezes os brancos não gostam de sua cor, e os 
negros não gostam de sua cor e querem trocar. 
Aluno (a): Para não ter preconceito com a cor. 
Aluno (a): Para dar valor à cor. 
Aluno (a): Não deve ter preconceito com cor. 
Professora 1: Outra idéia. 
Aluno (a): Que ela era negra e era bonita. 
Professora 1: Você quer falar? 
Aluno (a): Que nós devemos gostar de nossa cor. 
Aluno (a): Para não ter racismo. 
Professora 1: E aí, de tudo que foi falado, o que é que vocês 
concordam e discordam? Ou vocês concordam com tudo que foi 
falado? 
Aluno (a): Eu concordo tia. 
Professora 1: A autora fala aqui de preconceito? 
Aluno (a): Não. 
Professora 1: Ela fala do preconceito, ela fala dessa idéia da gente 
não ter preconceito. 
(EXTRATO DA 5ª AULA, EXPLORANDO O DESCRITOR 6 - 
IDENTIFICAR O TEMA DE UM TEXTO). 
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Este trabalho com a habilidade inferencial, desenvolvido pela professora da 

turma 1, ficou explícito não só nos protocolos das práticas de sala de aula, mas 

também na entrevista, quando foi indagada sobre de que forma ela trabalhava 

compreensão de textos. Observemos que, em seu relato, ficou evidente a 

concepção de que o trabalho com inferências promoveria a compreensão dos textos 

lidos em sala: 

 

Olhe, eu sempre faço assim, tem várias maneiras, né? Cada texto eu 
trabalho de uma forma diferente, às vezes eu dou o texto e peço para 
que eles me digam o que eles compreenderam do texto – “vamo 
lá...o quê que vocês entenderam do texto?”. Às vezes, quando o 
texto é mais difícil, eu peço para que, é... – “vamo lá... vamos contar 
a história.” – aí um conta um pedaço – “o quê que o outro entendeu? 
Vamos completar também o quê o colega já disse...o quê que tá 
faltando no texto? – né? Eu sempre procuro assim, e também outra 
forma é perguntando, fazendo inferências, principalmente, ler além 
do texto, né, que eu acho muito importante, coisas que o autor não 
diz, mas que eles tenham condições de ir além do texto 
(PROFESSORA 1). 

 

 

Como foi citado anteriormente, um descritor bastante valorizado pela professora 

da turma 1 foi o descritor D3 (inferir o sentido de uma palavra ou expressão) com 

19,3 % de aparições. O motivo desse tratamento sistemático do descritor D3 foi por 

ela explicado, quando questionada sobre as dificuldades encontradas no trabalho 

com a compreensão de leitura, da seguinte forma: 

 

É isso mesmo. A falta de conhecimento dos alunos, das palavras que 
eles não conhecem, né? isso dificulta muito. A vivência deles, eles 
têm, mas por besteira de compreensão de uma palavra, às vezes 
significado, sinônimos de palavras que eles não entendem, às vezes 
eles empacam em uma palavra e aí gera uma dificuldade de se 
chegar à compreensão. E também, às vezes, crianças que também 
têm uma leitura ainda muito... digo, sem fluência, ela não 
compreender, porque não se apropriou de alguma coisa. Aí ela vai 
lendo tão lentamente que, quando ela termina de ler, ela não 
compreendeu o que ela leu. Ela decodificou tudo, mas ela não 
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conseguiu sintetizar, isso é uma grande dificuldade que eu tenho 
(PROFESSORA 1) 

 

Neste relato, a professora 1 sugere uma concepção somativa de leitura, ou seja, 

ela considera que os conhecimentos de mundo dos educandos e a compreensão do 

contexto onde a palavra desconhecida está inserida, por vezes, não são suficientes 

para ajudar o aluno chegar à compreensão do texto. Mas, por outro lado, 

confirmando o que a literatura psicolingüística já revelou, ela percebia que as 

dificuldades de “decodificação” implicam em dificuldades de compreensão. Vemos 

que tal percepção se coaduna com o cuidado, por ela demonstrado, de pedir aos 

alunos que, após a leitura silenciosa, fizessem, eles próprios, a leitura do texto em 

voz alta. 

 O exame da Tabela 4 nos revela que a professora 1 praticou com seus alunos 

todos os descritores avaliados pela Prova Brasil, à exceção do D13 (identificar 

efeitos de ironia ou humor em textos variados) e que isto se deu apesar de ela ter 

lido com a turma, em um dia, duas charges.  

Vimos, também, que alguns descritores foram pouco explorados como o caso 

dos descritores D7 (identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 

constroem a narrativa) com uma única aparição nas doze aulas e o descritor D12 

(estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc), o qual só esteve presente duas vezes, em apenas uma 

aula.  

O motivo para a baixa frequência de aparição desses descritores foi relatado em 

uma conversa informal com a professora da turma 1, quando a mesma criticou a 

solicitação desses descritores nas provas de larga escola, afirmando que os 

mesmos se caracterizam por uma alta complexidade e não se adequavam ao nível 

de leitura dos alunos do 5º ano, bem como criticou a qualidade de alguns 

enunciados da Prova Brasil, afirmando “não é assim que a gente pergunta para 

eles!”. 

Observamos, ainda, que alguns textos trabalhados pela professora ofereciam 

condições de uma maior exploração dos descritores acima citados, porém, o fato da 

professora discordar do uso de alguns desses descritores, no 5º ano do ensino 
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fundamenta l, possa ter sido o motivo que a fez não explorá-los, na maioria das 

aulas observadas. 

Encontramos, também, significativos índices de exploração de outros 

descritores, como o caso dos descritores D20 (Exploração de características dos 

gêneros textuais) com 16 aparições em 8 das 12 aulas e D9 (Identificar a finalidade 

de textos de diferentes gêneros) com 14 registros em 8 das 12 aulas. Não vemos aí 

uma superconcentração desses descritores, durante as observações, já que, em 

metade das aulas, a professora 1 utilizou de dez a treze descritores e nas seis 

restantes ela variou suas intervenções, variando de quatro a nove descritores, ou 

seja, na maioria das aulas, a docente explorou diversos descritores, através das 

perguntas que fazia sobre os textos. 

A exploração de vários descritores em uma única aula pode ser verificada nas 

questões de “interpretação de textos” propostas pela professora 1 na 6ª aula 

observada, a partir da leitura de um texto do gênero fábula, “O Carreiro e o 

Papagaio”, de Monteiro Lobato. A seguir, vejamos os exemplos de questões de 

compreensão, observando os grifos que explicitam os descritores explorados: 

 

Exemplo de atividade – turma 1: 

 
De acordo com o texto: “O Carreiro e o Papagaio”, responda as questões: 
 
 
 
1º) O problema que impediu o Carreiro de seguir em frente foi 
  

a) A fuga dos bois 
b) O carro atolado 
c) A conversa do papagaio 
d) O aparecimento do santo 
e)  

(D8 - Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto) 
 

 
2º) O texto conta uma história de um  
 

a) Atoleiro onde carros de boi ficam presos 
b) Santo que ajuda os carreiros a desatolar os bois 
c) Homem que resolve seu problema e acha que foi milagre 
d) Pobre boi preso em atoleiro 
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(D6 - Identificar o tema de um texto) 
 

 
3º) Leia o trecho: “Um papagaio escondido entre as folhas condoeu-se dele e imitando a voz 
do santo começou a falar”. Leia o significado da palavra sublinhada no trecho acima. 
 
CONDOER: 1) Despertar compaixão; 2) Compadecer-se, ter dó. 
Assim, podemos dizer que o papagaio imitou o santo porque  
 

a) Sentiu só 
b) Enganou o Carreiro 
c) Teve dó do Carreiro 
d) Imitou o Carreiro 

 
(D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão) 
 

 
4º) De acordo com o texto, o Carreiro desatolou o carro porque : 
 

a) São Benedito fez milagre 
b) Os bois eram muito fortes 
c) Empurrou o carro com o papagaio 
d) Seguiu as orientações do papagaio 

 
(D1 - Localizar informações explícitas) 
 
 
5º) Leia o trecho: “O Carreiro, num assombro, exclama: “– Obrigado, meu santo! Mas onde 
estás que não te vejo? – Ao teu lado. Não vês porque sou invisível.”  
A frase destacada acima indica a fala:  
 

a) do papagaio 
b) do narrador 
c) do carreiro 
d) de São Benedito 

 
(D10 - Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 
um texto) 
 
 
6º) “– Obrigado, meu santo! – exclamou ele de mãos postas.” No trecho citado, o travessão 
após o ponto de exclamação, separa a fala do:  

a) narrador da fala do santo 
b) papagaio da fala do narrador 
c) carreiro da fala do narrador 
d) carreiro da fala do papagaio 

 
(D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações) 
 
 

Além da preparação ou escolha de textos e questões cuidadosamente 

elaborados, como atestam os exemplos acima, vimos que, nas aulas, geralmente, as 

atividades de “interpretação dos textos” eram feitas através de algumas questões 
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que a professora escrevia no quadro. Após a leitura do texto e várias intervenções, a 

professora solicitava que os alunos copiassem a atividade do quadro e 

respondessem a atividade no caderno. Essa dinâmica parecia ser sistemática, tendo 

em vista que todos os alunos seguiam as prescrições da professora.  

Após a anotação da atividade, era atribuído um tempo aos alunos, para que eles 

concluíssem as respostas e logo após havia a “correção coletiva”. No momento da 

“correção coletiva”, a professora 1 sempre intervinha nas respostas dos alunos 

independentemente de que a reposta fosse incorreta ou correta, sempre as 

respostas dos alunos eram esclarecidas para a turma. Tal como ilustrado pelo 

fragmento de aula a seguir, este processo transcorria da seguinte forma:  

 
Após fazer a leitura do texto “O carreiro e o papagaio” de Monteiro 
Lobato. A professora inicia o diálogo a seguir: 
Professora 1: Vamos lá. O texto é pequeno: O carreiro e o papagaio. 
Professora 1: Vinha o carreiro à frente dos bois, cantarolando pela 
estrada sem fim, estrada de lama. Em certo ponto o carro atolou, o 
pobre homem aguilhou os bois, dá pancada, grita.  
Professora 1: Nada consegue e põem – se a lamentar só: - 
Desgraçado que sou que faço agora sozinho neste deserto? Se ao 
menos São Benedito tivesse dó de mim e me ajudasse. Um papagaio 
escondido entre as folhas, imitando a voz do santo começou a falar: - 
Os céus te ouviram e São Benedito em pessoa aqui está para o 
ajutório que pedes. 
Professora 1: O carreiro num assombro exclama: -  Obrigado meu 
santo, mas onde estás que não te vejo? 
Professora 1: - Ao teu lado! Não me vês por que sou invisível. Mas 
faço o que mandas toma da enxada e cava aqui, agora toma e cava 
do outro lado, isso! Agora vamos cortar uns ramos e cultivar o sulco 
aberto, isso! 
Professora 1: Agora vais aguilhoar os bois. O carreiro fez tudo como 
o papagaio mandou e com grande alegria que o desatolasse o carro. 
– Obrigado meu santo! Exclamou ele de mãos postas. Nunca me hei 
de esquecer do grande socorro prestado, pois que sem ele eu ficaria 
aqui toda a vida. 
Professora 1: O papagaio achou muita graça na ingenuidade do 
homem e papagueou um velho rifão popular: - Ajuda – te que o céu 
te ajudará. 
Professora 1: Vocês tão vendo ai que esse texto é de quem? 
Aluno (a): Monteiro Lobato. 
Professora 1: Monteiro Lobato, do livro... 
Aluno (a): Fábulas. 
Professora 1: São Paulo, editora Brasiliense. Vamos ver o 
vocabulário; aguilhoar é bater. Carreiro o que é um carreiro? 
Aluno (a): homem que guia um carro de boi. 
Professora 1: Rifão? 
A: Um velho ditado popular. 
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Professora 1: Quando a gente falou sobre o folclore, a gente falou 
sobre o ditado popular. Qual é o ditado popular que tem neste texto? 
Aluno (a): Ajuda – te que o céu te ajudará. 
Professora 1: E o que significa isso? Quem poderia dizer? 
Aluno (a): Se você se ajuda... eu vou dizer do meu jeito. Se você 
ajuda Papai do céu ajuda a gente (EXTRATO DA 8ª AULA – TURMA 
1). 

 

Diante das atividades citadas, nota-se que o ensino de compreensão de leitura 

adotado pela docente da turma 1 não se voltava apenas para a leitura de vários 

gêneros textuais em uma única aula, pois, na maioria das vezes, a docente 

procurava desenvolver habilidades diferenciadas de compreensão leitora. Esta 

perspectiva nos parece bastante adequada, uma vez que, de acordo com Solé 

(1998), a maior parte das atividades desempenhadas na escola é voltada para a 

avaliação da compreensão da leitura dos alunos e não para o ensino das estratégias 

que formam em leitor proficiente.  

A docente A não procedia assim. Sua prática parecia seguir o prescrito por 

Kleiman (1997, p. 44), ao afirmar que “é preciso que o professor antes da leitura 

determine quais os objetivos e hipóteses quer estabelecer com a leitura que será 

oferecida aos seus alunos”. Em outras palavras, o planejamento das atividades de 

compreensão de leitura deveria englobar tanto a seleção de textos que serão lidos 

em sala, quanto as estratégias de leitura que serão ativadas durante as perguntas 

elaboradas sobre o texto, pois, uma vez estabelecidos objetivos e hipóteses, o 

professor irá delinear caminhos para ajudar o aluno a construir sentidos sobre o 

texto. De acordo com Leal e Melo (2006), 

Não se pode ter uma abordagem única para as aulas de leitura, pois 
assim estaríamos condenando os alunos à prática da leitura como 
um ato mecânico, sem função social e, em sendo assim, 
desestimulante. Os gêneros textuais e os propósitos de leitura devem 
nortear as atividades desenvolvidas em sala de aula. Isso porque, 
para favorecer a formação de leitores proficientes, é preciso 
desenvolver atividades que permitam ao aprendiz estabelecer 
propósitos para a leitura e controlar o seu próprio processo de leitura 
em função dos objetivos estabelecidos (LEAL; MELO, 2006, p. 55 -
56). 

 

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 



89 

 

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. 

Apresentaremos na seção seguinte como se caracterizaram as aulas de leitura 

da professora da turma 2, estabelecendo uma discussão baseada nos mesmos 

critérios da análise adotados para o exame das aulas da professora da turma 1.  

 

4.2 ANÁLISE DA PRÁTICA DA PROFESSORA 2 

 

4.2.1 Os textos lidos em sala na turma 2 

 

Ao longo das observações feitas nas aulas da professora 2, verificamos que a 

mesma fez uso de uma quantidade expressiva de textos. Através da análise da 

Tabela 5 poderemos examinar a variação dos gêneros textuais abordados, a 

frequência com que eles apareceram em cada aula, entre outras questões. 

Inicialmente, os dados da Tabela 5 nos revelam que a professora 2 praticou a 

leitura com os alunos, todos os dias em que observamos sua turma. Em cinco das 

doze aulas ela praticou a leitura de apenas um texto e nas aulas restantes trabalhou 

mais de quatro textos em cada dia. Vejamos a Tabela 5, a seguir: 
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Tab. 5 – Distribuição e freqüência de uso de diferentes gêneros textuais nas aulas 

observadas na turma 2 

 

 

A Tabela 5 também nos indica um total de cinquenta e sete textos lidos nos 

doze dias de observação. No entanto, percebemos que 61,4% desses textos, foram 

explorados em apenas três aulas, na 2ª aula onde a mestra trabalhou dez textos do 

gênero notícia, na 4ª aula, explorando treze textos do gênero poema e na 6ª aula, 

trabalhando a leitura de doze contos. Essa concentração de textos de um mesmo 

gênero textual ocorreu devido às atividades de leitura em grupo propostas pela 

professora. Ao trabalhar com grupos de leitura, ela distribuía textos diferentes para 

que os alunos fizessem as leituras e socializasse de acordo com as atividades 

propostas no dia, as quais poderiam ser através de produção textual, apresentação 

oral, desenhos sobre a temática abordada nos textos lidos etc. 

 
Gêneros textuais 

trabalhados 

Aulas observadas Frequência 
de gêneros 
nas aulas 

 
1ª 

 
2ª  
 

 
3ª  
 

 
4ª  
 

 
5ª  
 

 
6ª  
 

 
7ª  
 

 
8ª  
 

 
9ª  
 

 
10ª  

 

 
11ª  

 
12ª  

1. Anúncio             0 
2. Biografia        2     2 
3. Bula             0 
4. Capa de livro             0 
5. Charge             0 
6. Conto 1    1 12 1 2 1  1  19 
7. Cordel             0 
8. Fábula 1            1 
9. Instrução de 

comportamento             0 

10. Instrução de jogo             0 
11. Letra de música     1        1 
12. Manchete  1           1 
13. Manual              0 
14. Notícia  10           10 
15. Poema 2  5 13         20 
16. Prólogo             0 
17. Propaganda             0 
18. Receita             0 
19. Relato de 

experiência          1   1 

20. Reportagem              
21. Texto didático    1        1 2 
22. Verbete             0 

Total de textos por aula 
e geral 4 11 5 14 2 12 1 4 1 1 1 1 57 
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Esta superconcentração de textos nas aulas citadas, sugere que a expressiva 

quantidade de textos não necessariamente contempla uma “variação textual” e, por 

conseguinte, não pode ser vista como vinculada a um investimento na qualidade do 

ensino da compreensão de textos. Vemos, portanto, que quando a professora 

trabalhou com mais de um texto por aula, não houve muita variação do gênero 

textual e, como veremos, não houve um ensino de compreensão leitora exatamente 

mais qualificado. 

Não defendemos, portanto, que a prática ideal para o ensino da compreensão 

leitora se limite a uma ênfase na diversidade textual em sala de aula, pois, como 

afirma Bunzen (2006, p. 47), “é preciso ir além da diversidade pela diversidade, pois 

ainda há pedras no meio do caminho”. Por essa razão, entendemos que a questão 

do ensino de compreensão de leitura não está só na leitura de vários gêneros 

textuais, mas nos objetivos didáticos de cada leitura. 

Nessa mesma linha, Coscarelli (2007) ressalta a importância de fazer com que 

os alunos não só conheçam os diversos gêneros textuais, mas, vivenciem a leitura 

dos textos em seus contextos reais de uso, pois, como a autora afirma: 

 

A idéia de trabalhar em sala de aula com gêneros textuais tem muito 
a contribuir para o desafio do professor de fazer com que seus 
alunos sejam leitores fluentes e escritores de bons textos. Mas, para 
que funcione como parte de uma proposta didática, a noção de 
gênero textual não pode se despir do contexto comunicativo que a 
reveste. É preciso que o gênero traga sempre consigo as condições 
de produção e recepção dos textos (COSCARELLI, 2007, p. 82). 

 

Esta afirmação leva a crer que, sem um direcionamento baseado na 

contextualização dos gêneros textuais lidos em sala, a leitura perde todo o sentido 

para o aluno.    

Durante a observação, percebemos que, nas aulas em que ocorria a leitura 

de quatro ou mais textos, a professora organizava os alunos em grupos de leitura e 

que, ao desenvolver essa dinâmica, ela desperdiçava muito tempo pedagógico, que, 

talvez, poderia ser investido em um trabalho mais dinamizado de compreensão de 
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leitura, promovendo a leitura de outros gêneros textuais, bem como a exploração de 

estratégias de leitura diversificadas. 

Em algumas aulas observadas, não encontramos evidências de um 

planejamento das situações de leitura a serem vivenciadas na sala de aula. Por 

exemplo, na aula em que houve a exploração do gênero textual notícia, não havia 

jornal na sala de aula e a professora mandou um aluno buscar os jornais na sala dos 

professores; logo em seguida, avisou aos alunos que os planos da aula de 

português tinham sido modificados. Vejamos o seguinte extrato de aula: 

 

Professora 2: Bom dia, turma. Iremos mudar nossos planos para 
hoje, porque poucos alunos trouxeram os poemas da pesquisa que 
eu pedi. 
Professora 2: Agora, como mudamos nossos planos, temos aqui o 
quê? 
Aluno (a): Um jornal! 
Professora 2: Isso! E o que é que vem no jornal? 
Aluno (a): Traz notícias, informações. 
Aluno (a): Empregos, manchetes. 
Professora 2: A manchete vem na primeira capa10, na 1ª folha. Para 
quê serve? 
Aluno (a): Para chamar atenção. 
Professora 2: Muito bem! De quem? Nossa atenção! (EXTRATO DA 
2ª AULA – TURMA 2). 
 
 

Na situação descrita, a professora demonstrou capacidade de improvisação na 

ausência de um planejamento, elaborando várias perguntas sobre o suporte textual 

jornal. Todavia, e embora isso venha a ser tratado em subseção seguinte, ao 

trabalhar com o gênero textual notícia, a mestra priorizou a exploração de 

estratégias de leitura como localização de informações explícitas e identificar o tema 

de um texto. 

Diante disso, é relevante destacar a necessidade de um planejamento das 

atividades de leitura, visto que, ao estabelecer objetivos prévios para uma situação 

de ensino, o educador terá condições de diversificar as perguntas sobre o texto, 

explorando diversas estratégias de leitura. 

                                                           
10

 Em nenhum momento esta informação reducionista e incorreta foi revista. 
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Sobre o planejamento das atividades de leitura, ficaram evidentes, na entrevista 

da docente em pauta, algumas questões importantes, que queremos destacar, sobre 

as dificuldades encontradas no trabalho com a compreensão de textos: 

 

Olhe, eu vou dizer, a maior dificuldade, são os recursos, porque  a 
gente quer ter tempo, como eu disse anteriormente, porque eu queria 
ter tempo para procurar bons textos, a gente não tem, não tem esse 
tempo para estar parando para um planejamento na escola, como 
antigamente nós tínhamos. A maior dificuldade é essa aí, é que a 
gente não tem, não tem como fazer uma seleção, não tem como 
você parar, recortar, usar esse ou aquele texto. Então, a gente 
precisa muito do apoio da coordenação nesse sentido, porque se a 
gente chegar e encontrar um material disponível, é só a gente pegar 
e levar, porque o nosso tempo é escasso (PROFESSORA 2). 

 

Nota-se, também, que, dentre os cinquenta e sete textos lidos, apenas nove 

gêneros textuais foram explorados. Nos doze dias de observação, foram eles: 

biografia, conto, fábula, letra de música, manchete, notícia, poema, relato de 

experiência e texto didático. Dentre esses gêneros, apenas três estiveram presentes 

em mais de uma aula, como o gênero conto, que apareceu em sete das doze aulas, 

seguido de poema, que apareceu três vezes e texto didático, o qual apareceu em 

duas das aulas observadas. 

A professora 2 atribuiu, na entrevista, um importante lugar ao trabalho com os 

gêneros textuais, na promoção dos desempenhos em leitura dos seus alunos. 

Vejamos o relato a seguir: 

 

Olhe, eu pretendo, né? porque eu estou trabalhando para isso, 
revendo e reavaliando. Eu pretendo que eles leiam com 
compreensão, escrevem bem ortograficamente, também escrevam 
com sentido. Minha pretensão é essa, pois, infelizmente há alunos 
que chegam para a gente, defasados de leitura e escrita e a gente 
fica fazendo um trabalho de re-ensino constante. O objetivo é ver se 
os meninos conseguem atingir um nível mais avançado de leitura e 
compreensão de textos, ler os gêneros textuais, tem que ter acesso 
também, porque tem que trazer para a escola esses gêneros textuais 
(PROFESSORA 2). 
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Este relato demonstra que a professora 2, parecia compreender a 

necessidade de promover a aproximação dos alunos com a variação textual. 

Ao analisar os protocolos das aulas investigadas, encontramos evidências de 

que a mestra em questão fazia um mau uso do seu tempo pedagógico, devido às 

seguintes questões: trabalhava muitos textos em uma única aula, poucas vezes 

diversificava os gêneros textuais lidos nas aulas, não investia com frequência no 

planejamento das aulas de leitura, esporadicamente fazia uma seleção prévia dos 

textos que seriam lidos em sala, não havia estabelecida uma sistematização das 

atividades de leitura, muitas vezes deixou a cargo dos alunos a organização dos 

grupos de leitura, o que lhe tomava bastante tempo nas aulas. No fragmento de aula 

com o suporte textual jornal, já mencionada, podemos observar como ela orientava a 

formação dos grupos de leitura: 

 

No início da aula do trabalho com o suporte jornal, a professora 2 
iniciou o seguinte diálogo: 
 
Professora 2: Gente, devagar e com calma. O que é que nós vamos 
fazer? Vocês vão se formar em grupo, eu vou dar um caderno pra 
cada grupo. 
Professora 2: Eu vou entregar para cada grupo um caderno, e vocês 
vão escolher uma noticia. Vão colar num papel, e depois escrever no 
papel sobre o que fala a noticia. Isto é, trabalho em grupo. 
Professora 2: Devagar! 
Professora 2: Olhem! Antes de passar a limpo, escrevam no 
caderno. 
Professora 2: Presta atenção! É importante que todos façam. Cada 
pessoa vai apresentar seu trabalho, vai ler a noticia e explicar. 
Professora 2: (...) Comece a apresentação. Diga o que você 
entendeu. 
Aluno (a): O Barcelona foi campeão e fez dois gols. 
Professora 2: Próximo.  
Aluno (a): Três pessoas acusadas de seqüestro. 
Professora 2: O que você entendeu? 
Aluno (a): Eles cometeram seqüestro e foram presos (EXTRATO DA 
2ª AULA – TURMA 2). 
 
 
No início da aula de leitura de poemas, como parte integrante do seu 
projeto “oficina de poemas”, a professora 2 iniciou o seguinte diálogo: 
 
Professora 2: Pronto, gente! 
Aluno (a): De grupo, tia? Vai fazer grupo? 
Professora 2: Levante o dedo quem foi que trouxe o poema? 
Aluno (a): Eu! Eu! 
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Professora 2: Então, o que nós vamos fazer, agora, é fazer os 
grupos, devagar. 
Professora 2: Olha, gente, é o seguinte cada grupo tem um poema. 
Aluno (a): Você trouxe seus poemas? Em qual grupo você vai ficar? 
Professora 2: Vamos lá! Agora a gente vai (EXTRATO DA 3ª AULA – 
TURMA 2). 
 
 
 
Após fazer um ditado de palavras no início da aula, a professora 2 
inicia a atividade de leitura de contos com o seguinte diálogo: 
Professora 2: O que nós vamos fazer agora? Vocês vão, em grupo, 
se juntar. 
Professora 2: Vão escolher um livro (conto), é pra escolher um só.  
Aluno (a): Chapeuzinho vermelho. 
Aluno (a): Eu também. 
Professora 2: Vocês têm que entrar em um consenso. 
Professora 2: Não pode dois grupos com mesmo livro. Ler o livro 
que escolheu cada um vai ler o livro escolhido. Eu vou observar os 
outros grupos. Diga primeiro o nome do livro, depois o autor e leia 
(EXTRATO DA 6ª AULA – TURMA 2).  
 

 

Com base nesses fragmentos e na análise dos protocolos das aulas, 

percebemos que as crianças se dispersavam muito, quando a professora 2 não 

orientava a formação dos grupos, dificultando o início das atividades propostas por 

ela. Além disso, também observamos que a atividade de leitura em grupo não 

parecia ter um efeito significativo no desenvolvimento da compreensão leitora dos 

alunos, uma vez que as atividades de leitura pouco exploravam estratégias de leitura 

de inferências, por exemplo. De fato, a atividade de leitura de textos em grupo 

priorizava a exposição de informações literais do texto pelos alunos, em detrimento 

de estratégias de natureza inferencial, visto que, na maioria das vezes, eles não 

conseguiam chegar sozinhos a determinados níveis de entendimento das idéias do 

texto, sem a mediação da professora.  

No extrato de aula a seguir, podemos observar que, como caracterizava-se a 

mediação da professora 2 em relação à compreensão do gênero textual trabalhado, 

bem como sobre as idéias apresentadas pelo próprio texto: 

 
Após a atividade de leitura de contos nos grupos, a professora 2 
chama o grupo que leu o conto “Bela Adormecida” e inicia o diálogo: 
 
Professora 2: Por que ela se chama “Bela Adormecida”? 
Aluno (a): Porque ela adormece. 
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Professora 2: Ela adormece. Mas a pergunta é... Dentro da 
característica principal do titulo, ela é o quê? 
Aluno (a): Ela é muito bonita. 
Professora 2: Ela é bela. A característica dela é a beleza, ela é 
bonita. 
Professora 2: Chapeuzinho vermelho, qual é a característica dela? 
Aluno (a): Chapéu vermelho. 
Professora 2: Um capuz vermelho. E Branca de neve? 
Aluno (a): Ela é branca como a neve. 
Professora 2: Muito bem! Ela é branca como a neve. Por isso é 
chamada de Branca de neve. A brancura dela. E a característica 
principal do Pinóquio? 
Aluno (a): Quando ele mente o nariz cresce. 
Professora 2: Ele é feito de madeira, a característica é feito de 
madeira, mente e o nariz cresce.  
Professora 2: Por que será que as histórias trazem personagens 
sem identificar por nomes de pessoas? 
Professora 2: Por que não tem nome de pessoas para identificar? 
Por quê? 
Aluno (a): porque é pela característica do personagem. 
Professora 2: Vou esperar a próxima. A característica de Peter Pan, 
qual é? 
Aluno (a): Ele quer sempre ser criança. 
Aluno (a): Ele não quer crescer. 
Professora 2: Tem pessoas que nunca viram esta expressão: 
“Síndrome de Peter Pan”. São pessoas que nunca querem crescer, 
querem sempre ser crianças. Olhe, então já terminaram? 
Aluno (a): já tia. 
Professora 2: Porque, geralmente, a característica é que traz o 
nome do personagem, não traz nomes de pessoas. Então o titulo é 
de acordo com a característica do personagem (EXTRATO DA 7ª 
AULA – TURMA 2). 
 
 
 
 

Outro aspecto que queremos destacar se relaciona ao tamanho dos textos 

lidos, ao longo das observações, na turma 2.  

Ao analisar os textos trabalhados em sala, percebemos que, na maioria dos 

dias, a professora propôs a leitura de textos curtos (textos com até 50 palavras), isto 

é, dos cinquenta e sete textos lidos, trinta e oito eram dessa natureza.  

A seguir, vejamos os dados da Tabela 6: 
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Tab. 6 – Distribuição e freqüência de uso de gêneros textuais de diferentes 

tamanhos nas aulas observadas na turma 2 

  

 

Observamos também que, todos os textos do gênero textual conto, utilizados 

na 6ª aula da turma 2, foram classificados como curtos, pela maior parte deles 

serem textos adaptados, pertencentes à coleção Clássicos Adoráveis da Editora 

Brasil Leitura, entre outras.  

Os contos lidos durante a atividade de leitura em grupo na 6ª aula foram: A 

Bela Adormecida, Aladim, Ali Baba e os 40 ladrões, Branca de Neve, Chapeuzinho 

Vermelho, Cinderela, O Mágico de Oz, O Patinho Feio, Pequeno Polegar, Peter Pan, 

Pinóquio e Rapunzel. 

É importante destacar, que a maioria dos alunos já conhecia esses textos e 

que o motivo da escolha desses contos partiu da proximidade que os alunos tinham 

com as histórias dos contos, ou seja, apesar da aula de oficina de contos trabalhar 

com um grande número de textos, no pareceu que a mesma, pouco contribuiu para 

a ampliação do repertório textual dos alunos. A seguir, veja um exemplo de um livro 

de conto lido na turma 2: 

 

 

TAMANHO 
DOS 

TEXTOS 

Aulas observadas 
 

TOTAL 
1ª 

 
2ª  
 

 
3ª  
 

 
4ª  
 

 
5ª  
 

 
6ª  
 

 
7ª  
 

 
8ª  
 

 
9ª  
 

 
10ª  

 
11ª  12ª  

Curto (até 
50 palavras) 3 1 5 13 1 12  2 1    38 

Médio (de 
50 a 150 
palavras) 

   1   1 2  1 1 1 7 

Longo (a 
partir de 
150 
palavras) 

1 10   1        12 

TOTAL 4 11 5 14 2 12 1 4 1 1 1 1 57 
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Figura 2 – Livro da coleção Clássicos Adoráveis utilizado na 6ª aula. 

 

Na seção a seguir, apresentaremos como a professora da turma 2 orientava a 

as formas de ler, com base na análise das modalidades de leitura efetivadas ao 

longo das observações em sala de aula. 

 

4.2.2 As modalidades de leitura na turma 2 

 

 Abaixo, a Tabela 7 indica alguns dados relevantes acerca dos seguintes 

modos de ler praticados nas atividades de leitura da turma 2: leitura silenciosa, 

leitura coletiva, leitura em voz alta (pela criança e pela professora), leitura 

compartilhada e leitura dramatizada (feitas pelas crianças). Através da Tabela 7 é 

possível observar a freqüência de utilização de cada modalidade de leitura ao longo 

das observações: 
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Tab. 7 – Distribuição e freqüência de uso de diferentes modalidades de leitura nas 
aulas observadas na turma 2. 

 

Um dado interessante presente nesta Tabela, revela que a leitura oral pela 

docente predominava nas aulas, tendo em vista que, durante as observações, ela 

praticou mais leituras orais do que os alunos, ou seja, em todas as aulas ela se 

preocupou em ler em voz alta para a turma, evidenciando que ela era a “leitora” da 

turma. Vejamos os fragmentos de aula a seguir:  

Após colar os poemas que os alunos pesquisaram em um mural 
fixado no quadro da sala, a professora inicia o diálogo: 
Professora 2: Pessoal, de quê tratam os poemas? 
Professora 2: Eu vou fazer a leitura em voz alta dos poemas e que 
vocês escreveram, pesquisaram e que estão aqui no mural. 
Professora 2: eu vou ler cada um e depois vou fazer perguntas para 
vocês responderem (EXTRATO DA 4ª AULA – TURMA 2). 

 
Após acolher a turma na sala, a professora 2 inicia o seguinte 
diálogo: 
Professora 2: Pronto, turma! Cada um no seu lugarzinho! 
Aluno (a): ...espera aí, oh! 
Professora 2: Pronto! Gente, vamos começar?  Por favor! Olha, 
gente, presta atenção, vou começar a leitura. 
Professora 2: Bom dia! Guardando o material, guardando, deixa ele 
se organizar, não se organizou ainda? 
Aluno (a): não. 

 

MODALIDADES DE 
LEITURA 

Aulas observadas  
 

TOTAL 
1ª 

 
2ª  
 

 
3ª  
 

 
4ª  
 

 
5ª  
 

 
6ª  
 

 
7ª  
 

 
8ª  
 

 
9ª  
 

 
10ª  

 
11ª  12ª  

Leitura silenciosa 1 9         1  11 

Leitura coletiva 1   1 1        3 

Leitura em voz alta 
(pela criança) 

 9 5   12       
26 

Leitura em voz alta 
(pela professora) 

3 2 1 13 2 1 1 2 3 1 1 1 31 

Leitura compartilhada       1      1 

Leitura dramatizada             0 

Total 5 20 6 14 3 13 2 2 3 1 2 1 72 
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Professora 2: Olhe, minha gente, eu vou começar, vou fazer a 
leitura do livrinho como sempre eu faço, não vai ser o jornal hoje, vai 
ser um livrinho. 
Aluno (a): A revistinha? 
Professora 2: Quem? Eu vou fazer o que? Senta, eu vou 
começar....quer dizer já comecei a falar, preste atenção na 
historinha! 
Professora 2: O Berimbau Encantado, autora: Nita Ferreira, 
ilustrações de Paulo Rocha (EXTRATO DA 1ª AULA – TURMA 2). 
 

 

 Estudos de Marinho; Silva e Morais (2009), revelaram que as modalidades de 

leitura silenciosa e compartilhada seriam pouco exploradas em alguns contextos das 

salas de aula da Rede Municipal do Recife. Ao investigar a prática de duas 

professoras quanto ao ensino de leitura, na etapa da Educação de Jovens e Adultos, 

e ao analisar os Livros Didáticos utilizados pelas docentes, os autores verificaram 

um índice expressivo de leitura em voz feita pelas professoras. Algo preocupante, na 

opinião dos autores, tendo em vista que os professores deveriam suprir a carência 

da diversidade dos comandos das leituras nos Livros didáticos, em suas práticas de 

sala de aula, a fim de favorecer ao aprendiz, através da leitura silenciosa e 

compartilhada, a reflexão detalhada de cada parágrafo do texto, identificando tema 

ou idéia central de partes do texto.  

Quando perguntada sobre as atividades de leitura desenvolvidas na sala de 

aula, a professora relatou claramente como se configurava a dinâmica da leitura 

oral, nas suas aulas. Vejamos o relato a seguir: 

 

Eu faço muito assim... essa atividade de leitura. Eles pegam livrinhos 
para ler, compreender e ilustrarem, leitura deleite. Eu...tem a questão 
também do jornal, das notícias, que a gente começa o dia lendo 
sempre as notícias e eu quero avançar nessa questão. No lugar de 
eu estar lendo, porque eu faço a leitura e eles fazem a interpretação 
e muitos, às vezes, sabem mais do que eu em relação a alguns 
assuntos, em relação ao futebol, estão por dentro. Então, a gente faz 
leitura da primeira folha do caderno, né? do jornal. A gente lê a 
charge, né?  fala sobre a questão, o quê que eles querem dizer, 
contextualizando tudo , né?  E é um trabalho que é bem interessante, 
porque todo mundo fica sabendo o que está acontecendo na nossa 
cidade e no mundo também. E tem de casa, também, o que eles 
assistiram, aí eles contribuem (PROFESSORA 2). 
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Outro aspecto importante corresponde ao número de vezes em que as 

crianças eram solicitadas a ler, totalizando quarenta e uma vezes nas doze aulas. 

Entretanto, apesar deste dado expressivo de leitura pela criança, observamos que, 

na maioria das aulas, os alunos eram mais ouvintes do que leitores, já que, 

geralmente, eles eram mais solicitados a ler nas atividades de leitura em grupo, 

como nos dias em que a professora trabalhou o suporte jornal, com as leituras de 

notícias (2ª aula) e a leitura de contos para produzir um novo final sobre a história, 

através de uma produção textual (6ª aula). Vejamos o extrato de aula a seguir: 

 

Após distribuir os livrinhos de conto para os grupos, a professora 
inicia o seguinte diálogo:  
Professora 2: Vamos ver. O que é que vocês vão fazer? 
Professora 2: Vocês vão, entre si, escolher um livrinho e eu vou dar 
um tempo, e vocês vão me dizer depois para eu escrever no quadro. 
À medida que os alunos iam escolhendo seus livrinhos, eles liam o 
título para a professora, que escrevia, no quadro, o título dos contos 
que cada grupo escolheu. 
Professora 2: agora, vocês vão escolher quem é o aluno que vai ler 
o livro em voz alta, na frente do quadro. Enquanto isso, os outros 
fazem silêncio (EXTRATO DA 6ª AULA – TURMA 2). 
 
 
 

Portanto, se “o modo como a leitura é feita (se individual ou em grupo, de 

forma silenciosa ou em voz alta) deve variar em função do gênero, da finalidade, e 

do nível de leitura dos alunos”, de acordo com as idéias de Albuquerque e Coutinho 

(2006, p. 83), não encontramos tal cuidado nas aulas. 

Na seção a seguir, iremos analisar como eram praticadas as estratégias de 

leitura, durante as leituras dos textos, em sala de aula, de acordo com a análise dos 

protocolos de observação daquela sala de aula. 

 

4.2.3 As estratégias de compreensão de leitura praticadas na turma 2 

 

 A Tabela 8 descreve, de forma simplificada, o tratamento dado pela 

professora 2 à compreensão de textos, por meio das estratégias de leitura 

efetivadas, durante as leituras dos textos em sala de aula. 
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Tab. 8 – Distribuição e freqüência de uso de diferentes estratégias de leitura nas 
aulas observadas na turma 2 

 
DESCRITORES / ESTRATÉGIAS 

DE COMPREENSÃO DE LEITURA 

Aulas observadas  
TOTAL 

1ª 
 

2ª 
 

 
3ª 
 

 
4ª 
 

 
5ª 
 

 
6ª 
 

 
7ª 
 

 
8ª 
 

 
9ª 
 

 
10ª 

 
11ª 12ª 

D1 - Localizar informações 
explícitas. 

 
 9 1 6 4 1   11 1 3 1 37 

(25,8%) 
D2 - Estabelecer relações entre 
partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de 
um texto. 

         2   2  
(1,3%) 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão. 

3        2    5  
(3,4%) 

D4 - Inferir uma informação implícita 
em um texto. 

    6   1 3 1   11 
(7,6%)  

D5 - Interpretar texto com auxílio de 
material gráfico diverso 
(propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.) 

       1     1  
(0,6%) 

D6 - Identificar o tema de um texto.  
 9 5 2  12       28 

(19,5%)  
D7 - Identificar o conflito gerador do 
enredo e os elementos que 
constroem a narrativa. 

            0 

D8 - Estabelecer relação 
causa/conseqüência entre partes e 
elementos do texto. 

    2        2 
(1,3%)  

D9 - Identificar a finalidade de textos 
de diferentes gêneros. 

1 1        1   3 
(2%)  

D10- Identificar as marcas 
lingüísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto. 

            0 

D11 - Distinguir um fato da opinião 
relativa a esse fato. 

          1  
1 

(0,6%)  
D12- Estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

            0 

D13 - Identificar efeitos de ironia ou 
humor em textos variados. 

            0 

D14 - Identificar o efeito de sentido 
decorrente do uso da pontuação e 
de outras notações. 

         1   1 
(0,6%)  

D15 - Reconhecer diferentes formas 
de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam 
do mesmo tema, em função das 
condições em que foram produzidos 
e daquelas em que serão recebidos. 

            0 

D16 – Ativar conhecimentos prévios 
relativos aos conteúdos. 

1 3  1    3     
8 

(5,5%)  
D17 – Fazer hipóteses e confirmá-
las. 

     1   2    3 
(2%)  

D18 – Emitir opinião sobre o texto. 1 2  3 1    1  1  9 
(6,2 %) 

D19 – Responder aos textos 
(Extrapolação). 

1 1   1 1 3    1 1 
9 

(6,2%)  
D20 – Exploração e características 
dos gêneros textuais 

4 3 1 8   3  2 1 1  23 
(16%)  

TOTAL 11 28 7 20 14 15 6 5 21 7 7 2 143 
(11,9) 
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Ressalta-se que os descritores 16 a 20, foram trabalhados pela professora 2, 

mas não se encontram elencados na matriz da Prova Brasil do SAEB. 

Um primeiro dado relevante que a Tabela 8 nos mostra, é a média de perguntas 

por aula, apresentando um total de 11,9 perguntas em cada aula. Porém, ao analisar 

a distribuição dessas estratégias, ao longo das observações, verificamos que em 

algumas aulas, ocorreu um alto índice de perguntas (como o caso das 2ª, 4ª aula, 6ª 

e 9ª aulas), nas quais as perguntas eram concentradas na utilização de quatro a 

sete estratégias. 

Outro dado interessante retrata a predominância do trabalho com alguns 

descritores em detrimento de outros. Por exemplo, o descritor D1 (localizar 

informações explícitas) obteve 25,8% de ocorrência, sendo o mais trabalhado, ao 

longo das doze aulas e o que mais esteve presente durante as aulas, aparecendo 

em nove das doze aulas. Ele aparece seguido do descritor D6 (identificar o tema de 

um texto), o qual ocorreu em 19,5% das atividades e do descritor D20 (exploração 

de características dos gêneros textuais), presente em 16% das atividades. Portanto, 

juntos, esses três tipos de estratégias correspondem a mais de 50% das questões 

de compreensão sobre as quais os alunos responderam. 

Os dados apresentados acima sugerem uma discussão acerca da questão do 

planejamento das atividades de leitura, tendo em vista que o problema não está 

apenas na escolha dos gêneros textuais que serão lidos em sala de aula e no uso 

dos diversos comandos de leitura, mas nas perguntas que fazemos sobre os textos. 

Tivemos várias evidências, ao longo das observações, sobre a ausência de 

planejamento das aulas de leitura da turma 2. Isso nos leva a interpretar que a 

repetição de algumas estratégias de leitura, em uma única aula, talvez possa ter 

relação com a falta de planejamento das atividades de leitura. Na visão de Leal 

(2006): 

 

(...) já se tornou consenso a necessidade de que o trabalho de 
leitura, em sala de aula, não fique restrito aos textos literários, mas 
que seja garantida uma diversidade textual. No entanto, é preciso 
estar claro que essa diversidade de textos requer uma diversidade de 
abordagem. Se desejamos que, de fato, o aluno se envolva com o 
texto, devemos promover atividades adequadas aos diferentes 
textos. Não se pode ter uma abordagem única para as aulas de 
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leitura, pois, assim, estaríamos condenando os alunos à prática da 
leitura como um ato mecânico, sem função social e, em sendo assim, 
desestimulante. Os gêneros textuais e os propósitos de leitura devem 
nortear as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Isso 
porque, para favorecer a formação de leitores proficientes, é preciso 
desenvolver atividades que permitam ao aprendiz estabelecer 
propósitos para a leitura e controlar o próprio processo de leitura em 
função dos objetivos estabelecidos (LEAL, 2006, p. 55 – 56).   
 

 

O trabalho de planejamento das atividades de compreensão de leitura é descrito 

na literatura como algo complexo. Leal (2006) ainda afirma que o planejamento de 

uma boa rotina de trabalho possibilita o melhor aproveitamento do tempo 

pedagógico e a reflexão sobre o que o professor faz na sala de aula. 

A questão do planejamento da leitura também possibilita a discussão sobre os 

recursos utilizados durante as aulas. Como citamos anteriormente, em sua 

entrevista, a professora 2 relatou que, uma das grandes dificuldades do trabalho 

com a compreensão de leitura é a falta de tempo para planejamento, no entanto, ela 

desprezou o livro didático como recurso, visto que não registramos a utilização do 

livro didático em nenhum dos doze dias em que observamos a docente. Quando 

questionamos sobre a adoção do livro didático nas aulas de leitura, ela relatou o 

seguinte: 

 

Usamos assim... no sentido de usar nos dias que tem aulas de 
Língua Portuguesa, nós usamos, sim. Só que tem essa questão, a 
gente quer atingir a todos, porém nem todos conseguem, então com 
esses meninos que ainda não conseguem, a gente traz outras 
atividades e vai dando outro acompanhamento, mesmo usando o 
livro. Eu acho que há livros melhores, porque quando a gente 
procura apoio em outros livros, é porque o que a gente tá usando 
não é muito adequado, não tá servindo. Então eu uso outros livros 
para poder conduzir minhas aulas, porque eu acho que há melhores 
(PROFESSORA 2). 
 

 

Albuquerque e Coutinho (2006, p. 85 - 86), a partir de uma pesquisa realizada 

na rede municipal de Recife, destacavam “a maioria dos professores usa o livro 

didático como um apoio para o desenvolvimento de seu trabalho pedagógico, e não 

como principal material da organização da prática”. Enfatizamos, contudo, que, na 

ausência de um planejamento prévio, o bom livro didático pode cumprir importante 
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papel na execução de atividades de compreensão leitora. Pode, por exemplo, fazer 

com que se evite a concentração do trabalho de compreensão leitora em torno, 

apenas, a três tipos de estratégias de leitura.  

Diante dessas questões, é importante ressaltar a existência de algumas 

estratégias de leitura que são inerentes ou vinculadas à prática do professor no 

momento em que ele propõe algumas leituras em sala de aula como, por exemplo: 

D16 (ativar conhecimentos prévios relativos aos conteúdos); D17 (fazer hipóteses e 

confirmá-las); D18 (emitir opinião sobre o texto); D19 (responder aos textos - 

extrapolação). Sabemos que estas estratégias não podem ser realizadas através 

das avaliações de larga escala, pois exigem um “feedback” imediato do professor 

para o aluno e vice-versa, tendo como base as respostas das questões elaboradas 

sobre os textos. 

Vimos, portanto, que a professora 2 utilizou as estratégias citadas acima, 

diversas vezes ao longo das doze observações. Se olharmos para disposição gráfica 

dos números na parte inferior da Tabela 8 e para a soma dos percentuais de 

ocorrência dessas estratégias, que é de 35,9% do total de perguntas feitas pela 

mestra, veremos que o ensino de compreensão de leitora na turma 2 tinha um 

contorno geral bem peculiar: ao lado do investimento na localização de informações 

explícitas no texto, na identificação do tema ou na análise de características do 

gênero textual, a condução dada pela mestra era voltada prioritariamente, para a 

interpretação oral dos textos lidos em sala, preparando os alunos para integrar seus 

conhecimentos prévios e emitir opiniões sobre o texto lido. Neste sentido, foram 

muito raros, por exemplo, os momentos de exploração da intertextualidade, como o 

que vemos no extrato de aula a seguir: 

 

Após anunciar a leitura do conto Chapeuzinho Vermelho e 
Chapeuzinho Amarelo, a professora inicia o diálogo: 
Professora 2: Gente, qual a característica da Chapeuzinho 
Vermelho?  
Aluno (a): ela usa um capuz vermelho! 
A professora pega o livro “Chapeuzinho Amarelo” e pergunta: 
Professora 2: Quais as características das duas? 
Aluno (a): uma usa capuz vermelho e a outra usa capuz amarelo. 
Professora 2: Por que o autor deu esse nome à história da 
Chapeuzinho vermelho? 
Aluno (a): Porque ele quis. 
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Aluno (a): Porque ela usa esse chapéu vermelho. 
Professora 2: Este livro “Chapeuzinho Amarelo” lembra algum 
outro? Qual? 
Aluno (a): Sim, o chapeuzinho vermelho. 
Professora 2: o que muda? 
Aluno (a): a cor. 
Professora 2: Só a cor? Vamos ver. 
A professora lê o nome do autor e faz a seguinte pergunta: 
Professora 2: Vocês sabem quem é Chico Buarque? 
Aluno (a): Autor. 
Professora 2: Mas qual é a outra profissão dele? 
Aluno (a): Ator, escritor. 
Professora 2: Eu vou ler a biografia dele.  
A professora faz a leitura em da biografia de Chico Buarque para os 
alunos (EXTRATO DA 8ª AULA – TURMA 2). 
 
 
 
 

Outro aspecto importante está relacionado ao índice de ocorrência do descritor 

D20 (exploração de características dos gêneros textuais) citado anteriormente, com 

16% de aparições. Esse dado revela uma preocupação da professora em trabalhar 

aspectos formais da estrutura textual de cada gênero, uma vez que esse esteve 

presente em oito das doze aulas observadas. Sobre a utilização dessa estratégia, 

Coscarelli (2007), afirma: 

 

É importante que os aprendizes conheçam e reconheçam as 
estruturas prototípicas dos gêneros textuais, mas que estejam 
conscientes da flexibilidade delas. Explorar o trabalho lingüístico feito 
no texto e os efeitos de sentido que provocam, as escolhas do autor 
para marcar sua intenção comunicativa, as possibilidades que a 
língua nos oferece e as conseqüências de cada uma dessas 
escolhas em termos dos sentidos que elas permitem ao leitor 
construir, ou seja, das direções que apresentam ao leitor é mais 
produtivo que reduzir o trabalho com o texto a características 
(fórmulas) dos gêneros textuais (COSCARELLI, 2007, p. 85). 

 

Examinando os dados da Tabela 8, encontramos um índice expressivo de 

descritores da Prova Brasil que foram pouco explorados e não explorados. Os 

primeiros foram diversos, dentre eles: D2 (estabelecer relações entre partes de um 

texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade 

de um texto); D5 (interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso - 

propagandas, quadrinhos, foto, etc.); D8 (estabelecer relação de 
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causa/conseqüência entre partes e elementos do texto); D11 (distinguir um fato da 

opinião relativa a esse fato) e D14 (identificar o efeito de sentido decorrente do uso 

da pontuação e de outras notações), os quais aparecerem uma ou duas vezes no 

total de perguntas.  

Já dentre os descritores que nunca foram observados no conjunto das doze 

aulas, encontramos: D7 (identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 

constroem a narrativa); D10 (identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o 

locutor e o interlocutor de um texto); D12 (estabelecer relações lógico-discursivas 

presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.); D13 (identificar 

efeitos de ironia ou humor em textos variados); D15 (reconhecer diferentes formas 

de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em 

função das condições em que foram produzidos e daquelas em que serão 

recebidos).  

Esses dados revelam que a professora pouco investiu no desenvolvimento de 

diversas habilidades de leitura durante os dias em que a observamos, tendo em 

vista que, dos vinte descritores elencados, apenas dez foram explorados mais de 

duas vezes de um total de cento e quarenta e três perguntas sobre os textos 

trabalhados em sala. Vemos isto como um dado bastante preocupante, pois, “é 

preciso ajudar os alunos a desenvolver capacidades que possibilitem atender 

diferentes finalidades de leitura, presentes na escola e fora dela” (LEAL; MELO, 

2006, p. 42). 

Nessa direção, a própria docente, reconheceu a importância de um trabalho com 

a compreensão de leitura, no ensino da Língua Portuguesa. Vejamos o seu 

depoimento, na entrevista: 

 

O ensino de Língua Portuguesa deve estar voltado para a parte de 
leitura e interpretação de textos, escrita e a parte gramatical também 
é importante. È um conjunto, né? Agora, é porque principalmente a 
leitura e a escrita, tem um peso muito grande, a parte de 
interpretação de textos. E o ensino da Língua Portuguesa tem que 
partir daí. Agora, não é muito fácil, né? Porque nossos alunos não 
dispõem desse acesso nas suas casas (PROFESSORA 2). 
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Porém, durante as observações e através do exame dos protocolos de aula, 

observamos que a exploração da leitura, na maioria das vezes, estava 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. Vejamos os extratos de aula a 

seguir, em que os alunos praticam o registro de textos conhecidos ou a produção de 

um final para um texto, sem ter clareza sobre os interlocutores ou finalidades do que 

estavam escrevendo: 

 

Após ler dois poemas para os alunos, a professora dá o seguinte 
comando: 
Professora 2: Vocês vão agora se organizar, olhem pra mim! Vocês 
vão agora pensar num poema que vocês conhecem e vão escrever, 
uma estrofe ou um verso, vocês vão escrever no caderno o que 
vocês lembram. 
Aluno (a): No caderno, tia? 
Professora 2: Sim, vocês vão escrever primeiro no caderno. Cada 
um vai se lembrar de um poema, pode ser do dia das mães, pode ser 
de Manuel Bandeira, pode ser uma cantiga de roda. Todo mundo 
escrevendo agora! 
Aluno (a): Tia, vem cá, o que é cantiga de roda? 
Professora 2: São aquelas músicas que se cantam em brincadeira 
de roda. 
Aluno (a): Tia, me dá papel! 
Professora 2: Podem começar a escrever, cadê seu lápis? 
Aluno (a): tia... tia! 
Professora 2: Pode escrever aí mesmo, em seu caderno.  Escreva 
ai mesmo, no seu caderno. Trabalhando, naturalmente. O que foi 
combinado?  
(...) 
Aluno (a): Tá pronto! 
Professora 2: Já passou a limpo pro papel? 
Aluno (a): Não. 
Professora 2: Eu vou de banca em banca, cada um vai fazer o seu. 
Não grite não, eu vou passar nas bancas. Posso falar? Pronto! Eu 
vou passar nos grupos e vou ver quem está fazendo. Faça uma 
poesia que você se lembra, uma cantiga de roda. Você não se 
lembra não? 
Professora 2: Terminou? Terminou? Terminou não? Cadê a poesia? 
Aluno (a): Tá aqui! Está pronto! 
Professora 2: Escolha aqui, uma cor, escreva bem grande. 
Aluno (a): O sapo não lava o pé, não lava por que não quer, ele 
mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer, mas que chulé. 
Professora 2: Eu vou corrigir. 
Aluno (a): Tia o meu tá pronto. 
Professora 2: Tá faltando a outra parte. 
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Aluno (a): Como é tia? (EXTRATO DA 1ª AULA – TURMA 2). 
 
 
Após ler o conto “Peter Pan”, a professora interrompe, antes do final 
da história e inicia o seguinte diálogo: 
Professora 2: Então vou parar aqui. Agora vamos ver se cada grupo 
vai escrever outro final, diferente da história original. 
Professora 2: Vão copiar agora um final pra essa história. Cada um 
vai dar um final. Vão pensar e escrever. 
Aluno (a): Vão prender ele, tia? 
Professora 2: Não sei, é um finalzinho, vamos criar outro para 
história. Guardem o livro e criem o final da história. 
(...) 
Aluno (a): Olha aqui, tia! 
Professora 2: Deixa eu ver. 
Aluno (a): Tia, tia, tia! 
Aluno (a): Como é o nome dos amigos? 
Professora 2: Wendy, João... 
Professora 2: Era para criar o final a partir de onde eu parei. Vamos 
lá, leia o seu! (EXTRATO DA 6ª AULA – TURMA 2). 

 

Um aspecto que podemos destacar aqui é o fato que os alunos revelaram 

muita incompreensão quando não recebiam ajuda necessária da professora. Era 

muito comum, nas aulas de leitura, ela fazer perguntas do tipo: Quem são os 

personagens principais? Quais as características dos personagens (...)? Você 

gostou do texto? Por quê? O que você acha da atitude do personagem (...)? – Todas 

essas perguntas trabalham habilidades descritas na literatura como menos 

complexas, uma vez que solicitam do aluno, a emissão de um juízo de valor sobre 

as idéias do texto e o retorno ao texto para retirar informações explícitas na 

superfície textual.  

As estratégias descritas acima, apesar de trabalhar os conhecimentos prévios 

dos alunos, não promovem o desenvolvimento da atividade inferencial em níveis 

mais complexos. Segundo Oakhill e Cain (2004, p. 168), as crianças encontram 

dificuldades de compreender alguns textos, por não ter conhecimentos para apoiar a 

construção de inferências relevantes sobre o que foi lido. Segundo as autoras, esses 

conhecimentos são relativos à memória e experiências pessoais na representação 

mental de um texto. Os dados da tabela 8 nos indicam que a professora priorizou 

muito mais uma homogeneizante “identificação dos temas dos textos lidos” que a 

formulação de perguntas que levassem os alunos a inferir sobre questões presentes 

no interior dos textos. 
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No item a seguir, iremos destacar alguns pontos convergentes e divergentes nas 

práticas das duas professoras investigadas, a fim de discutir como se configurava o 

ensino de compreensão de leitura mediante estratégias de ensino, recursos 

didáticos e perspectivas didáticas nem sempre semelhantes, nas duas turmas.  

 

4.3 AS AULAS DE LEITURA: PEQUENA SÍNTESE SOBRE O ENSINO DE 

COMPREENSÃO LEITORA E A ABORDAGEM DIDÁTICA DAS DUAS 

PROFESSORAS INVESTIGADAS 

 

 Se vemos o que foi analisado nas seções 4.1 e 4.2, podemos dizer que 

existem alguns pontos de semelhança e de divergência entre as práticas das duas 

professoras observadas, quanto ao ensino de compreensão leitora. Nosso objetivo, 

nesta seção, é promover uma reflexão crítica sobre cuidados atribuídos à 

compreensão de textos, pelas duas professoras investigadas. 

 Ao se reportar ao trabalho com a variação textual, temos que ter clareza que 

esta, por si só, não garante resultados satisfatórios de aprendizagem no que 

concerne à compreensão leitora, caso esta não esteja atrelada a um tratamento 

cuidadoso de exploração das diversas estratégias de leitura. Conforme ressalta 

Coscarelli (2007), 

 

Não precisamos conhecer todos os gêneros textuais. Há gêneros 
para ler e gêneros para escrever, para ouvir, para falar. A maioria 
das pessoas não precisa saber escrever bula de remédio, mas a 
maioria delas precisa saber ler bulas. Precisamos saber onde 
encontrar as informações de que precisamos. Não precisamos saber 
escrever poemas ou textos literários, mas precisamos saber ler 
esses textos (a escrita desses textos pode ser um exercício 
lingüístico e/ou lúdico, sem a obrigação de ser um texto realmente 
literário) (COSCARELLI, 2007, p. 83) 

 

Dessa forma, é importante destacar as posturas das duas professoras na 

abordagem dos gêneros textuais ao longo das aulas. Em relação ao tratamento 

dado aos textos lidos nas aulas, no que concerne ao planejamento das situações de 
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leitura e seleção dos textos, a variação dos gêneros textuais, ao tamanho dos textos 

utilizados e aos suportes textuais, verificamos algumas características bem 

particulares das aulas de leitura em cada turma investigada. 

Quanto ao planejamento das situações de leitura e seleção dos textos ficou 

evidente que a professora 1, fazia uma seleção prévia dos textos de acordo com 

alguns critérios e finalidades por ela estabelecidos. No caso da professora 2, este 

planejamento não ficou muito evidente, tendo em vista que, na maioria das aulas, 

apesar de ter estabelecidos algumas hipóteses e objetivos para as situações de 

leitura, a seleção dos textos era feita pouco antes de iniciar as aulas. 

Com relação à variedade textual, a professora 1 buscou variar os gêneros 

textuais lidos em sala, oferecendo diversas leituras, a partir de alguns objetivos 

didáticos, relacionados às estratégias de leitura ou às temáticas abordadas nos 

textos. Já na turma 2, encontramos uma situação oposta, tendo em vista que, 

apesar de terem ocorrido muitas leituras, ao longo das aulas, verificamos poucos 

registros do trabalho com a diversidade textual. 

No que concerne ao tamanho dos textos, verificamos que este foi um dos 

poucos pontos de semelhança entre as práticas das duas professoras, visto que 

ambas priorizaram a leitura de textos curtos, na maioria de suas aulas. Formulamos 

algumas hipóteses para entender o uso de textos dessa natureza: no caso da 

professora 1, a viabilidade de tempo pedagógico, o monitoramento da leitura pelo 

aluno, a adequação às propostas das provas de avaliação de larga escala. Já, no 

caso da professora 2, a grande quantidade de textos em uma única aula, o nível de 

desempenho dos alunos em leitura e a atividade de interpretação oral sem o retorno 

dos alunos à superfície textual.   

A questão dos suportes textuais foi outro ponto de divergência entre as 

práticas observadas, tendo em vista que a professora 2 utilizou como recurso várias 

obras completas e outras adaptadas durante as leituras, devido à natureza da 

maioria dos gêneros textuais trabalhados – contos, fábulas, poemas. No caso da 

turma 1, a professora planejava a partir dos textos do seu acervo ou do livro didático 

de Língua Portuguesa, abordando gêneros textuais como anúncio, receita, 

propaganda, fábula, textos didáticos, entre outros. 
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Outro aspecto de merecido destaque é a abordagem dos comandos de leitura 

efetivados nas duas turmas investigadas. Como vimos, essa abordagem era feita 

com base nos objetivos e hipóteses estabelecidos previamente ou não, pelas duas 

docentes. Percebemos que a professora 1 possuia uma dinâmica sistemática do uso 

das modalidades de leitura silenciosa (comando efetivado na maioria das aulas, 

objetivando a exploração das primeiras idéias do texto pelos alunos) e de leitura oral 

(como forma de “tomar a leitura” dos alunos, avaliando a fluência e como meio de 

estabelecer um modelo de leitor para os alunos, quando ela lia os textos em voz 

alta).  

No que concerne aos modos de ler na turma 2, observamos que ocorriam 

duas situações: 1) quando a professora fazia a leitura em voz alta, ela trabalhava um 

ou mais textos, por vezes, variando o gênero textual, neste caso, os alunos não 

tinham acesso à superfície textual para acompanhar as leituras, tornando-se assim, 

leitores/ouvintes; 2) quando os alunos eram solicitados a ler silenciosamente ou em 

voz alta, a professora 2 trabalhava vários textos de um único gênero textual, os 

quais eram distribuídos entre os grupos de leitura. É importante enfatizar que, 

nesses dois casos, a maior parte das atividades de interpretação de textos era feita 

oralmente. 

O exame dos dados sobre as estratégias de leitura efetivadas nas turmas 1 e 

2 nos revela que as duas professoras utilizaram encaminhamentos didáticos bem 

antagônicos. Vimos que a professora 1 interrogava muito os alunos quanto aos 

textos, e que estas perguntas exploravam estratégias adequadas aos objetivos 

propostos nas atividades de leitura. Além disso, foi possível notar que houve uma 

distribuição no uso dessas estratégias em relação à freqüência com que apareciam 

nas aulas, ou seja, não foi verificado superconcentração do uso de uma estratégia 

em um único dia. Também era prática da professora 1, explorar o desenvolvimento 

de estratégias de seleção, antecipação e verificação (KOCH; ELIAS, 2010, p.13), 

mas esse fato, não descartou a exploração de estratégias de natureza inferencial, a 

qual apresentou significativo índice de ocorrência. 

Observamos, também, que a professora 1 fazia uso freqüente de atividades 

escritas de interpretação, através de perguntas elaboradas por ela quando utilizava 

textos do seu acervo de atividades de leitura, bem como abordava perguntas do livro 
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didático de Língua Portuguesa, quando fazia uso de textos do referido suporte 

textual. Além disso, na maioria de suas aulas, a atividade de interpretação oral 

sempre se fazia presente durante as leituras dos textos, através de perguntas de 

antecipações, levantamento de hipóteses e resgate de conhecimentos prévios 

relativos ao gênero textual, à temática abordada no texto, bem como sobre o autor e 

suporte textual. 

É importante enfatizar que, na maioria das aulas, observamos que a referida 

professora tinha um cuidado na mediação das respostas dos alunos, oferecendo aos 

mesmos a possibilidade de construir outros sentidos sobre o texto. Notamos que 

este tratamento motivava os alunos a participar de forma ativa durante as leituras, 

trabalhando o desenvolvimento da autonomia frente ao processo de compreensão 

dos textos. Segundo Solé (2003, p. 21 apud KOCH; ELIAS, 2010, p. 13), “desse 

leitor espera-se que processe, critique, contradiga ou avalie a informação que tem 

diante de si, que a desfrute ou a rechace, que dê sentido e significado ao que lê”.  

No contexto das aulas da turma 2, verificamos outro tipo de direcionamento 

didático em relação ao uso das estratégias de leitura no trabalho com a 

compreensão de textos. Verificamos que a abordagem das estratégias parecia se 

dar aleatoriamente, ou seja, encontramos poucas evidências de um planejamento 

sistemático que promovesse a articulação da exploração dos gêneros lidos em sala, 

com as diversas estratégias de leitura, tendo em vista que a natureza das perguntas 

se repetia continuamente, durante as atividades de interpretação oral dos textos. 

Na maioria das aulas, as perguntas que a professora 2 fazia aos alunos, 

pareciam estar “desarticuladas” de uma proposta didática que promovesse uma 

maior interação dos alunos com os conhecimentos partilhados no texto e com a 

concepção de gênero textual como objeto de ensino, apesar de explorar, algumas 

vezes, as características dos gêneros textuais lidos em sala. Ocorre que a análise 

dos dados demonstra um investimento da professora 2, na quantidade de textos em 

detrimento da variação textual e da formulação prévia de questões sobre os textos.   

Com base nas evidências apontadas acima, podemos interpretar que cada 

professora investigada tinha uma proposta particular. Consideramos, obviamente, 

que as professoras estavam inseridas em contextos distintos e disponham de 

materiais de trabalho diferentes, bem como tinham concepções distintas de ensino 
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de compreensão de textos devido a diversos fatores. Porém, as construções 

apontadas nessa análise demonstram a necessidade de tornar, nas aulas, o ensino 

de leitura mais atrativo, oferecendo várias possibilidades de articulações entre os 

leitores e os textos. 

Ressaltamos, também, o papel do professor como mediador da leitura, pois, é 

nele que o aluno vai buscar a ajuda necessária e referências para se tornar um leitor 

proficiente. Para tal, destacamos a importância de um planejamento cuidadoso das 

situações de leitura, o qual deve ser construído a partir dos objetivos pedagógicos 

do professor e nas hipóteses de aprendizado que ele tem em relação ao 

aprendizado do seu grupo de alunos. 

Na seção a seguir, iremos apresentar o desempenho de compreensão de 

leitura dos alunos através dos instrumentos de avaliação aplicados no ano em que 

observamos as duas turmas. 
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5 ANÁLISES DE RESULTADOS II: OS DESEMPENHOS DOS ALUNOS EM 

COMPREENSÃO DE LEITURA 

 

Os dados que apresentaremos e discutiremos nas seções seguintes foram 

obtidos através da aplicação das duas “atividades diagnósticas de leitura” com os 

alunos, no início (pré-teste) e no final (pós-teste) do ano letivo. Como citado 

anteriormente, no capítulo dos procedimentos metodológicos, para que houvesse a 

legitimidade dessas atividades, as questões que as compunham foram extraídas das 

Matrizes da Prova Brasil/INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira). 

O tratamento dos dados foi feito a partir de alguns testes estatísticos 

paramétricos e não-paramétricos, além de uma análise qualitativa posterior do nível 

de complexidade de alguns descritores, usados no pré e no pós-teste.  

Na seção seguinte, veremos como as turmas 1 e 2 iniciaram o ano letivo, no 

que concerne aos descritores que avaliavam as habilidades de compreensão de 

textos,  priorizadas pelo INEP, através da Prova Brasil. 

 

5.1 O DESEMPENHO DOS ALUNOS DAS DUAS TURMAS NO PRÉ-TESTE 

 

 A Tabela 9, a seguir, apresenta as médias e desvios-padrão obtidos por cada 

turma, tanto no desempenho global como para cada um dos quinze descritores 

avaliados. O teste t de student revelou diferenças significativas entres as médias 

gerais do pré-teste das duas turmas no início do ano letivo (t= 5,229, d.f.= 45, 

p=0,001). 

Além da grande diferença entre as médias gerais no pré-teste, verificamos, 

também, os descritores em que as duas turmas eram significativamente diferentes 

no início do ano, observando o grau de significância p<0,05. 
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Tabela 9. Médias e desvios-padrão apresentados pelas duas turmas no pré-teste e 

Resultados do t de student, ao serem comparadas. 

 

 

DESCRITORES 
ESCOLA 1 ESCOLA 2 

t df p 
Média DP Média DP 

Desempenho global 10,33 2,24 6,65 2,58 5,229 45 0,001 

D1 - Localizar informações 
explícitas. 0,93 0,27 0,70 0,47 1,931 27,987 0,64 

D2 - Estabelecer relações entre 
partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade 
de um texto. 

0,78 0,42 0,65 0,59 0,957 45 0,344 

D3 - Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão. 0,96 0,19 0,70 0,47 0,001 23,742 0,027 

D4 - Inferir uma informação 
implícita em um texto. 0,74 0,45 0,30 0,47 3,271 45 0,002 

D5 - Interpretar texto com auxílio 
de material gráfico diverso 
(propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.) 

0,93 0,27 0,75 0,44 1,573 29,001 0,127 

D6 - Identificar o tema de um 
texto. 0,96 0,19 0,55 0,51 3,442 23,026 0,002 

D7 - Identificar o conflito gerador 
do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa. 

0,44 0,51 0,15 0,37 2,313 44,988 0,033 

D8 - Estabelecer relação 
causa/conseqüência entre partes 
e elementos do texto. 

0,74 0,45 0,35 0,49 2,848 45 0,007 

D9 - Identificar a finalidade de 
textos de diferentes gêneros. 0,59 0,50 0,35 0,49 1,658 45 0,104 

D10- Identificar as marcas 
lingüísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um 
texto. 

0,41 0,50 0,25 0,44 1,137 43,459 0,262 

D11 - Distinguir um fato da 
opinião relativa a esse fato. 0,56 0,51 0,50 0,51 0,370 45 0,713 

D12- Estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

0,52 0,51 0,15 0,37 2,885 44,978 0,006 

D13 – Identificar efeitos de ironia 
ou humor em textos variados. 0,81 0,40 0,40 0,50 3,055 35,061 0,004 

D14 – Identificar o efeito de 
sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações. 

0,48 0,51 0,30 0,47 1,263 42,766 0,214 

D15 – Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação 
na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em 
função das condições em que 
eles foram produzidos e daquelas 
em que serão recebidos. 

0,48 0,51 0,55 0,51 0,456 45 0,651 
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Com isto, detectamos que, no início do ano letivo, a turma 1 era 

significativamente superior à turma 2 em sete dos quinze descritores, 

especificamente: D3 (inferir o sentido de uma palavra ou expressão); D4 (inferir uma 

informação implícita em um texto); D6 (identificar o tema 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.) e D13 (identificar efeitos de ironia ou humor em textos 

variados). 

 Entretanto, apesar das médias da turma 1 serem superiores em todos os 

demais descritores (exceto em D15), as duas turmas não eram significativamente 

diferentes nos outros (oito descritores):  

 - D1 (localizar informações explícitas), D2 (estabelecer relações entre partes de um 

texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade 

de um texto) e D5 (interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso – 

propagandas, quadrinhos, foto, etc.), em que ambas as turmas tiveram um bom 

desempenho (com médias iguais ou acima de 0,70); 

- D9 (identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros); D11 (distinguir um fato 

da opinião relativa a esse fato) e D15 (reconhecer diferentes formas de tratar uma 

informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das 

condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos), nos 

quais ambas as turmas tiveram desempenho mediano (com média em torno de 

0,50);  

- e nos descritores D10 (identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e 

o interlocutor de um texto) e D14 (identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 

pontuação e de outras notações) porque ambas as turmas apresentaram baixo 

desempenho (com médias abaixo de 0,50).  

Com relação aos descritores em que os alunos da turma 1 eram 

significativamente superiores, notamos um dado interessante. Tendo em vista que 

dos sete descritores citados, três são de natureza inferencial (D3 - inferir o sentido 

de uma palavra ou expressão; D4 - inferir uma informação implícita em um texto e 
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D6 - identificar o tema de um texto), verificamos que o mais alto desempenho da 

turma 1 revelava uma capacidade de operar estratégias de compreensão 

complexas, como são as inferenciais.  

Isso nos leva a refletir sobre as diferenças encontradas em crianças de um 

mesmo nível de ensino após quatro anos de ensino fundamental, tendo em vista que 

foram percebidas num mesmo grupo sociocultural, numa mesma rede e etapa de 

ensino, na qual atuavam duas professoras com formação bastante parecidas. Assim, 

levanta-se a hipótese de que a ausência de diretrizes para unificar o ensino e 

garantir aprendizagens específicas em cada etapa da educação escolar, possa ser 

um dos fatores que influenciam no aparecimento de casos como estes. 

Estes dados são uma pequena amostra do que ocorre na maioria das redes 

públicas de ensino, no que se refere ao desempenho dos alunos em leitura. No 

Brasil, a falta de metas para cada ciclo ou cada etapa de ensino, parece-nos 

favorecer a criação de algumas distorções quanto às aprendizagens dos educandos 

em diversas áreas do conhecimento, como apontam os dados do PISA (2009). 

Temos visto que essa ausência de metas para o ensino da compreensão de 

leitura se revela como um fator negativo, o qual tem impacto na prática do professor 

e nas aprendizagens dos educandos. Basta ouvir alguns professores das redes 

públicas de ensino, para perceber seus anseios em relação ao perfil de entrada e 

saída dos alunos em cada ciclo, quanto ao desenvolvimento de habilidades em 

leitura e demais áreas do conhecimento. 

A seguir, veremos os desempenhos das duas turmas ao final do ano letivo, em 

relação aos descritores citados neste item. 

 

5.2 O DESEMPENHO DOS ALUNOS DAS DUAS TURMAS NO PÓS-TESTE 

 

As médias e desvios-padrão obtidos por cada turma no pós-teste, tanto no 

desempenho global como para cada um dos quinze descritores avaliados, são 

apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10. Médias e desvios-padrão apresentados pelas duas turmas no pós-teste e 

Resultados do t de student, ao serem comparadas. 

 

 

DESCRITORES 
ESCOLA 1 ESCOLA 2 

t df p 
Média DP Média DP 

Desempenho global 10,63 2,68 7,50 3,47 3,517 45 0,001 

D1 - Localizar informações 
explícitas. 0,85 0,36 0,70 0,47 1,204 34,491 0,237 

D2 - Estabelecer relações entre 
partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade 
de um texto. 

0,81 0,40 0,65 0,49 1,236 35,745 0,224 

D3 - Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão. 0,85 0,36 0,50 0,51 2,622 32,383 0,013 

D4 - Inferir uma informação 
implícita em um texto. 0,48 0,51 0,35 0,49 0,890 45 0,378 

D5 - Interpretar texto com auxílio 
de material gráfico diverso 
(propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.) 

0,67 0,48 0,65 0,49 0,117 45 0,908 

D6 - Identificar o tema de um 
texto. 0,93 0,27 0,60 0,50 2,638 26,907 0,014 

D7 - Identificar o conflito gerador 
do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa. 

0,56 0,51 0,55 0,51 0,37 40,912 0,971 

D8 - Estabelecer relação 
causa/conseqüência entre partes 
e elementos do texto. 

0,63 0,49 0,55 0,51 0,540 45 0,592 

D9 - Identificar a finalidade de 
textos de diferentes gêneros. 0,63 0,49 0,35 0,49 1,931 45 0,060 

D10- Identificar as marcas 
lingüísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um 
texto. 

0,85 0,36 0,65 0,49 1,556 33,503 0,129 

D11 - Distinguir um fato da 
opinião relativa a esse fato. 0,81 0,40 0,15 0,37 5,873 45 0,001 

D12- Estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

0,78 0,42 0,30 0,47 3,648 45 0,001 

D13 – Identificar efeitos de ironia 
ou humor em textos variados. 0,70 0,47 0,30 0,47 2,928 45 0,005 

D14 – Identificar o efeito de 
sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações. 

0,30 0,47 0,40 0,50 0,730 45 0,409 

D15 – Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação 
na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em 
função das condições em que 
eles foram produzidos e daquelas 
em que serão recebidos. 

0,74 0,45 0,80 0,41 0,465 45 0,644 
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Comparando com os dados da tabela anterior, vemos que no pós-teste foi 

detectado que os alunos da turma 1 alcançaram a média de 10,33 no início do ano 

letivo e no final uma média de 10,63. Já a média da turma 2 passou de 6,65 no pré-

teste para 7,50 no pós-teste.   

Com relação às médias gerais do pós-teste, o teste t de student também 

detectou diferenças significativas entre as duas turmas (t= 3,517, d.f.= 45, p=0,001), 

permanecendo a turma 1 com desempenho global significativamente superior. 

    A Tabela 10 também nos mostra um dado interessante, indicando que o 

número de descritores em que as duas turmas eram significativamente diferentes foi 

reduzido, passando de sete para cinco. Uma mudança foi verificada em relação a 

descritores nos quais as turmas eram significativamente diferentes no início do ano e 

no final do ano tornaram-se parecidas: D4 (inferir uma informação implícita em 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).  

 Verificamos que as duas turmas deixaram de ser significativamente diferentes 

nesses três descritores, devido a algumas questões, dentre as quais destacamos:  

- ocorreu que no descritor D4 (inferir uma informação implícita em um texto), houve 

involução na média da turma 1, a qual passou de 0,74 no pré-teste para 0,48 no 

pós-teste e a uma pequena evolução na média da turma 2, passando de 0,30 para 

0,35;  

- no descritor D7 (identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 

constroem a narrativa) houve um pequeno avanço da turma 1 (0,44/0,56) e um 

avanço considerável na turma 2 (0,15/0,55);  

- no descritor D8 (estabelecer relação de causa/conseqüência entre partes e 

elementos do texto) a média da turma 1 baixou no final do ano, passando de 0,74 

para 0,63 e a média da turma 2 avançou de 0,35 para 0,55. 

 Ao mesmo tempo, ocorreu uma mudança no sentido contrário, em relação ao 

descritor D11 (distinguir um fato da opinião relativa a esse fato), o qual, no final do 

ano, passou a integrar o grupo dos descritores em que as turmas eram 
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significativamente diferentes. Isto ocorreu, porque no início do ano as médias das 

duas turmas eram 0,56 e 0,50 respectivamente (t= 0,370, d.f.= 45, p= 0,713), ou 

seja, elas tinham um desempenho bem parecido no pré-teste, mas no final do ano a 

média da turma 1 avançou de 0,56 para 0,81 e a turma 2 baixou de 0,50 para 0,15, o 

que tornou as duas turmas significativamente diferentes (t= 5,873, d.f.= 45, p= 

0,001). 

  Dessa forma, é lamentável que as diferenças entre as turmas 1 e 2 

permaneçam tão acentuadas ao final do ano letivo, algo que nos parece revelar uma 

espécie de “sina a se manterem as desigualdades construídas nos primeiros anos 

de escolaridade”. É como se, nos sistemas públicos de ensino, as políticas 

educacionais (através dos programas de correção de fluxo, formação continuada de 

professores, investimento em materiais didáticos, entre outros), não surtissem 

efeitos positivos na busca por uma educação de qualidade para todos os 

educandos. 

 

5.3 REFLEXÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DE DOIS SUBGRUPOS DAS DUAS 

TURMAS QUE INICIARAM COM DESEMPENHO GERAL SEMELHANTE NO PRÉ-

TESTE 

 Vimos na seção 5.1 que o desempenho das crianças no pré-teste, nas 

diferentes turmas, não era nada uniforme. De posse desse dado, nosso passo 

seguinte foi examinar o desempenho daquelas que pudessem ser comparadas, a 

partir de seu resultado no pré-teste. Para tal, foi empregada a análise de 

agrupamentos (cluster analysis), com o objetivo de agrupar, em cada turma, as 

crianças com desempenho semelhante no início do ano letivo. 

Nesta seção, pretendemos analisar os desempenhos de dois subgrupos 

encontrados nas duas turmas, que iniciaram o ano letivo com um nível de 

desempenho semelhante no pré-teste, os quais serão caracterizados através dos 

dados que iremos destacar aqui. Neste caso, a nossa finalidade é refletir sobre as 

mudanças no perfil desses dois subgrupos, ao longo do ano letivo, a fim de ver o 

quanto o tipo de instrução recebido teria podido influenciar a evolução de 

habilidades de compreensão leitora dos aprendizes. 
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 Para a escola 1, a análise de clusters mostrou que a turma 1 era composta 

fundamentalmente de leitores habilidosos, com média de 12,21 acertos (N máximo 

era 15), mas, havia um subgrupo menor (13 sujeitos) com um desempenho mais 

baixo, com média equivalente a 8,31 acertos, como podemos observar na Tabela 

11, a seguir: 

Tabela 11. Perfis de agrupamentos da Escola 1 no Pré-teste 

ESCOLA 1 TOTAL NO PRÉ-TESTE 

Mean Std. Deviation 
Cluster   1 8,31 ,855 
               2 12,21 1,188 
               Combined 10,33 2,236 

 

Já na escola 2, também encontramos dois grupos de leitores, mas com outra 

configuração: um grupo dos leitores mais habilidosos da turma (11 sujeitos) com 

média de 8,55 acertos e um grupo dos leitores menos habilidosos ( 9 sujeitos) com 

média de 4,33 acertos. Vejamos a tabela 12, a seguir: 

 

Tabela 12. Perfis de agrupamentos da Escola 2 no Pré-teste 

ESCOLA 2 TOTAL NO PRÉ-TESTE 

Mean Std. Deviation 
Cluster   1 8,55 1,809 
               2 4,33 ,866 
               Combined 6,65 2,581 

 

 Com base nessas evidências, decidimos comparar os possíveis efeitos das 

práticas das duas escolas para os dois grupos de crianças com desempenho similar 

no pré-teste (os estudantes menos habilidosos da turma 1 com os mais habilidosos 

da turma 2). 

A comparação foi realizada com uma média de associação chamada 

Coeficiente Phi, ou seja, se as duas escolas diferissem em termos de efeitos das 

práticas, a correlação entre a escola e o descritor deveria ser significativa. 

Após essa comparação, constatamos que não havia relação significativa entre 

o desempenho das crianças para cada um dos descritores no pré-teste e sua escola 



123 

 

de origem, ou seja, os alunos do subgrupo que teve um baixo desempenho da 

escola 1 e do subgrupo com alto desempenho da escola 2 começaram o ano letivo 

sem diferenças significativas. Isto já era o esperado, devido ao critério de escolha 

dos dois subgrupos (clusters). 

Quanto ao desempenho nos quinze descritores no pré-teste, percebemos que 

também não houve diferença significativa, ou seja, podemos afirmar que esses dois 

subgrupos apresentaram níveis de desempenho praticamente idênticos, no início do 

ano letivo.  

Como já citamos, tanto no pré-teste como no pós-teste, utilizamos uma 

medida de associação chamada Coeficiente Phi que representa a correlação entre 

duas variáveis dicotômicas. Esta medida foi usada porque os dados são 

dicotômicos, podendo ser tabulados em forma 2x2. Vejamos então, na Tabela 13, 

como os dois subgrupos se saíram no pré-teste, nos descritores elencados como 

mais complexos para essa população, observando as seguintes correlações: 

Tabela 13. Correlações entre as turmas e os descritores na escola de origem 

DESCRITORES APPROX. SIG. 

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto. ,392 

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os 
elementos que constroem a narrativa. 

,478 

D8 - Estabelecer relação causa/conseqüência 
entre partes e elementos do texto. 

,973 

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros. 

,973 

D10- Identificar as marcas lingüísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

,476 

D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse 
fato. 

,219 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do 
uso da pontuação e de outras notações. 

,729 
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Vemos, portanto, que, mesmo nos descritores mais complexos, essa 

população (os subgrupos de cada escola), apresentou semelhanças no 

desempenho, ou seja, não houve diferenças significativas no pré-teste. 

A aplicação do teste U de Mann-Whitney com os dois clusters que iniciaram o 

ano letivo com desempenho parecidos nas duas escolas, confirmou que não havia 

diferença entre os totais de acertos tanto no pré-teste como no pós-teste.  

Deste modo, as análises estatísticas agora relatadas indicam que as práticas 

de ensino desenvolvidas nas duas escolas não teriam redundado em nenhum 

desempenho estatisticamente significativo entre estes grupos de leitores. É 

importante relembrar, que estamos tratando dos dois subgrupos que tiraram média 

de acertos em torno de 8/15, em cada escola. 

Sendo assim, verifica-se que o ensino da professora 1 não teria favorecido o 

avanço do subgrupo de alunos com baixo desempenho (em relação ao restante da 

turma) no início do ano. No caso da turma 2, o ensino que os alunos com melhor 

desempenho no pré-teste receberam não teria provocado progressões significativas 

nas habilidades de compreensão de leitura. 

Entretanto, para um maior esclarecimento, em seções seguintes, iremos 

analisar possíveis aspectos que poderiam ter influenciado no aparecimento desses 

índices de desempenho entre os alunos das duas turmas. 

 

5.4. ANÁLISE DA DIFICULDADE RELATIVA DOS DIFERENTES DESCRITORES, 

NO INÍCIO E NO FINAL DO ANO LETIVO. 

 

 A dificuldade relativa das questões/descritores de compreensão de leitura foi 

examinada para cada etapa do ano letivo (em que foi realizada a coleta de dados – 

início e final do ano), através da Análise de agrupamento (Cluster). Nessa análise, 

as questões/descritores de compreensão de leitura foram agrupadas em função da 

proximidade entre elas, tendo como parâmetro o desempenho dos alunos. Os 

resultados dessa análise serão apresentados graficamente através de um 

dendrograma, como veremos nos itens a seguir.  
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5.4.1 Pré-teste – Escola 1 

 

 Na Figura 3 é apresentado o dendrograma resultante da Análise de 

agrupamento para as questões/descritores de compreensão de leitura realizadas 

pelos alunos da turma 1, no início do ano letivo. Para auxiliar a interpretação do 

dendrograma, a Tabela 14, a seguir, apresenta o desempenho das crianças em 

cada uma das questões/descritores, descrevendo as suas médias de acertos (e o 

desvio-padrão). 

 

Figura 3. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo na Turma 1. 

 

Dendrogram using Single Linkage 
 
 

Rescaled Distance Cluster Combine 
 

  C A S E  0         5        10        15        20        25 
Label  Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
LOCINF1  1  -+-------+ 
INFSEN1  3  -+       +-------+ 
IDETEM1  6  ---------+       +-----+ 
MATGRA1  5  -----------------+     +---------+ 
IROHUM1 13  -----------------------+         | 
CAUCON1  8  ---------------------------------+-----+ 
REALPA1  2  ---------------------------------+     +-------+ 
INFIMP1  4  ---------------------------------------+       | 
COMTEX1 15  -----------------------------------------------+-+ 
FATOPI1 11  -----------------------------------------------+ | 
RELLOG1 12  -----------------------------------------------+ | 
PONNOT1 14  -------------------------------------------------+ 
IDEFIN1  9  -------------------------------------------------+ 
CONGER1  7  -----------------------------------------------+-+ 
MARLIN1 10  -----------------------------------------------+ 

 

 

LOCINF= localizar informações explícitas; REALPA= estabelecer relações entre partes de 
um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de 
um texto; INFSEN= inferir o sentido de uma palavra ou expressão; INFIMP= inferir uma 
informação implícita em um texto; MATGRA= interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.); IDETEM= identificar o tema de um texto; 
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CONGER= identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa; CAUCON= estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do 
texto; IDEFIN= identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; MARLIN= identificar 
as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto; FATOPI= 
distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; RELLOG= estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.; IROHUM= 
identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; PONNOT= identificar o efeito de 
sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; COMTEX= 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. 

 

Tabela 14. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 
compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo pela turma 1. 

 

ATIVIDADES/DESCRITORES MÉDIA DESVIO-PADRÃO 

D1 - Localizar informações explícitas. 0,93 0,27 
D2 - Estabelecer relações entre partes de um 
texto, identificando repetições ou substituições 
que contribuem para a continuidade de um 
texto. 

0,78 0,42 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão. 0,96 0,19 

D4 - Inferir uma informação implícita em um 
texto. 0,74 0,45 

D5 - Interpretar texto com auxílio de material 
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.) 

0,93 0,27 

D6 - Identificar o tema de um texto. 0,96 0,19 
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e 
os elementos que constroem a narrativa. 0,44 0,51 

D8 - Estabelecer relação causa/conseqüência 
entre partes e elementos do texto. 0,74 0,45 

D9 - Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros. 0,59 0,50 

D10- Identificar as marcas lingüísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um 
texto. 

0,41 0,50 

D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a 
esse fato. 0,56 0,51 

D12- Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

0,52 0,51 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em 
textos variados. 0,81 0,40 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente 
do uso da pontuação e de outras notações. 0,48 0,51 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar 
uma informação na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em função das 
condições em que eles foram produzidos e 
daquelas em que serão recebidos. 

0,48 0,51 

TOTAL 10,33 2,24 
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O dendrograma da Figura 3 descreve, inicialmente, a formação de dois 

agrupamentos. Tomando como referência o desempenho das crianças (Tabela 14), 

podemos distinguir esses agrupamentos (Grupo 1 e 2), conforme se segue: o das 

questões/descritores de compreensão de leitura consideradas mais fáceis daquelas 

que se apresentam como mais complexas para os alunos, naquela etapa de ensino. 

 O Grupo 1 da Escola 1, era formado pelas questões/descritores que foram de 

mais fácil realização pelos alunos no pré-teste. Ele incluía localizar informações 

explícitas (LOCINF); inferir o sentido de uma palavra ou expressão (INFSEN); 

identificar o tema de um texto (IDETEM); interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc. (MATGRA); identificar efeitos de 

ironia ou humor em textos variados (IROHUM); estabelecer relação 

causa/conseqüência entre partes e elementos do texto (CAUCON); estabelecer 

relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto (REALPA) e inferir uma informação 

implícita em um texto (INFIMP). 

 O Grupo 2 da Escola 1, é formado pelas questões/descritores de 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 (COMTEX); distinguir um fato da opinião relativa a esse fato 

(FATOPI); estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc. (RELLOG); identificar o efeito de sentido decorrente do 

uso da pontuação e de outras notações (PONNOT); identificar a finalidade de textos 

de diferentes gêneros (IDEFIN); identificar o conflito gerador do enredo e os 

elementos que constroem a narrativa (CONGER) e identificar as marcas lingüísticas 

que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto (MARLIN). Elas se 

apresentaram como as de mais difícil realização pelos alunos da turma 1. 

 

5.4.2 Pré-teste – Escola 2 

 

 Na Figura 4, é apresentado o dendrograma resultante da Análise de 

Agrupamento para as questões/descritores de compreensão de leitura realizadas 
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pelas crianças da turma 2, no início do ano letivo. E, para auxiliar a interpretação do 

dendrograma, a Tabela 15, apresenta as médias de acertos (e o desvio-padrão) dos 

alunos da turma 2 em cada uma das questões/descritores,de compreensão de 

leitura. 

 

Figura 4. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores de 
compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo na Turma 2. 

 

 

Dendrogram using Single Linkage 
 
 

Rescaled Distance Cluster Combine 
 

  C A S E  0         5        10        15        20        25 
Label  Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
INFSEN1 18  -+ 
MATGRA1 20  -+-------------------------+ 
LOCINF1 16  -+                         +-----------+ 
REALPA1 17  ---------------------------+           +---------+ 
IDETEM1 21  ---------------------------------------+         | 
COMTEX1 30  -------------------------------------------------+ 
CONGER1 22  ---------------+                                 | 
RELLOG1 27  ---------------+-----------+                     | 
IDEFIN1 24  ---------------+           |                     | 
MARLIN1 25  ---------------+           +-----------+         | 
IROHUM1 28  ---------------------------+           +---------+ 
INFIMP1 19  ---------------------------+           |         | 
FATOPI1 26  ---------------------------------------+         | 
PONNOT1 29  -------------------------------------------------+ 
CAUCON1 23  -------------------------------------------------+ 

 

LOCINF= localizar informações explícitas; REALPA= estabelecer relações entre partes de 
um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de 
um texto; INFSEN= inferir o sentido de uma palavra ou expressão; INFIMP= inferir uma 
informação implícita em um texto; MATGRA= interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.); IDETEM= identificar o tema de um texto; 
CONGER= identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa; CAUCON= estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do 
texto; IDEFIN= identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; MARLIN= identificar 
as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto; FATOPI= 
distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; RELLOG= estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.; IROHUM= 
identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; PONNOT= identificar o efeito de 
sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; COMTEX= reconhecer 



129 

 

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. 

 

Tabela 15. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no início do ano letivo pela turma 2. 

 

ATIVIDADES/DESCRITORES MÉDIA DESVIO-PADRÃO 

D1 - Localizar informações explícitas. 0,70 0,47 
D2 - Estabelecer relações entre partes de um 
texto, identificando repetições ou substituições 
que contribuem para a continuidade de um 
texto. 

0,65 0,59 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão. 0,70 0,47 

D4 - Inferir uma informação implícita em um 
texto. 0,30 0,47 

D5 - Interpretar texto com auxílio de material 
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.) 

0,75 0,44 

D6 - Identificar o tema de um texto. 0,55 0,51 
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e 
os elementos que constroem a narrativa. 0,15 0,37 

D8 - Estabelecer relação causa/conseqüência 
entre partes e elementos do texto. 0,35 0,49 

D9 - Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros. 0,35 0,49 

D10- Identificar as marcas lingüísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um 
texto. 

0,25 0,44 

D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a 
esse fato. 0,50 0,51 

D12- Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

0,15 0,37 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em 
textos variados. 0,40 0,50 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente 
do uso da pontuação e de outras notações. 0,30 0,47 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar 
uma informação na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em função das 
condições em que eles foram produzidos e 
daquelas em que serão recebidos. 

0,55 0,51 

TOTAL 6,65 2,58 
 

 

Na figura 4, o dendrograma descreve a formação, também, de apenas dois 

agrupamentos. Tomando como referência o desempenho dos alunos dessa turma 2, 

apresentado na Tabela 15, podemos distinguir dois agrupamentos de 
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questões/descritores de compreensão de leitura: o Grupo 1, daquelas que foram 

resolvidas com maior facilidade pelos alunos e o Grupo 2 daquelas em que os 

alunos apresentaram maior grau de dificuldade na sua resolução, no início do ano 

letivo (pré-teste). 

 No início do ano letivo, as questões/descritores que se apresentaram com 

menor grau de dificuldade (Grupo 1) para o alunos foram:  inferir o sentido de uma 

palavra ou expressão (INFSEN); interpretar texto com auxílio de material gráfico 

diverso - propagandas, quadrinhos, foto, etc. (MATGRA); localizar informações 

explícitas (LOCINF); estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 

repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto 

(REALPA); identificar o tema de um texto (IDETEM) e reconhecer diferentes formas 

de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em 

função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão 

recebidos (COMTEX), somando um agrupamento com seis atividades/descritores. 

 Já, o agrupamento (Grupo 2) das questões/descritores que se mostraram com 

maior grau de dificuldade para os alunos da turma 2  no pré-teste, era composto por 

um total de nove atividades/descritores: identificar o conflito gerador do enredo e os 

elementos que constroem a narrativa (CONGER); estabelecer relações lógico-

discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. (RELLOG); 

identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros (IDEFIN); identificar as 

marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto (MARLIN); 

identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados (IROHUM); inferir uma 

informação implícita em um texto (INFIMP); distinguir um fato da opinião relativa a 

esse fato (FATOPI); identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e 

de outras notações (PONNOT); estabelecer relação causa/conseqüência entre 

partes e elementos do texto (CAUCON). 

 Após verificar os níveis de complexidade para cada uma das 

questões/descritores dentro do contexto de cada turma, partimos para uma análise 

comparativa dos resultados obtidos no início do ano letivo, a fim de identificar 

possíveis evidências quanto ao grau de complexidade dos itens utilizados nas 

questões/descritores resolvidos pelos alunos. 
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Fazendo a intersecção dos resultados do pré-teste de cada uma das turmas, 

também observamos a existência de itens que para os alunos de ambas as turmas 

permaneciam como fazendo parte dos mesmos grupos: dos mais fáceis ou dos mais 

difíceis. Para ambas as turmas havia coincidência num total de cinco 

questões/descritores que foram de fácil resolução: LOCINF- localizar informações 

explícitas; INFSEN - inferir o sentido de uma palavra ou expressão; IDETEM - 

identificar o tema de um texto; MATGRA - interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso - propagandas, quadrinhos, foto, etc. e REALPA - estabelecer 

relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para a continuidade de um texto. Também registramos coincidência de 

seis questões/descritores que foram realizados como de maior grau de dificuldades 

para os alunos de ambas as turmas: MARLIN - identificar as marcas lingüísticas que 

evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto; CONGER - identificar o conflito 

gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa; IDEFIN - identificar a 

finalidade de textos de diferentes gêneros; RELLOG - estabelecer relações lógico-

discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.; FATOPI - 

distinguir um fato da opinião relativa a esse fato e PONNOT - identificar o efeito de 

sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Em síntese, foi verificado que, no pré-teste, apesar de, globalmente, as duas 

turmas diferirem significativamente quanto a suas médias de compreensão leitora, 

havia uma tendência de que certos descritores ou estratégias de leitura fossem ou 

mais fáceis ou mais complexos para ambos os grupos-classe. À parte tal 

coincidência, vimos que, dentre as questões/descritores que se mostraram mais 

fáceis para ambas as turmas, a turma 1 tendeu  a apresentar médias mais altas. O 

mesmo ocorreu com as questões/descritores que foram mais difíceis para ambas as 

turmas no início do ano letivo. 

 

5.4.3 Pós-teste – Escola 1 

 

 O dendrograma da Figura 5 é resultante da Análise de Agrupamento para as 

questões/descritores de compreensão de leitura realizadas pelos alunos da turma 1 
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no final do ano letivo (pós-teste). Para dar suporte à interpretação do dendrograma, 

a Tabela 16, apresenta o desempenho dos alunos da turma 1, em cada uma das 

questões/descritores, considerando as médias de acertos e o desvio-padrão. 

Figura 5. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo na Turma 1. 

 

Dendrogram using Single Linkage 
 
 

Rescaled Distance Cluster Combine 
 
 

  C A S E  0         5        10        15        20        25 
Label  Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
IDETEM2  4  -+ 
MARLIN2  5  -+-----+ 
LOCINF2  1  -+     | 
COMTEX2  9  -------+ 
FATOPI2  6  -------+---+ 
CAUCON2 11  -------+   | 
REALPA2  2  -------+   | 
INFSEN2  3  -------+   +-----+ 
IDEFIN2 12  -----------+     | 
RELLOG2  7  -----------+     | 
MATGRA2 10  -----------------+-----+ 
CONGER2 13  -----------------+     +-------------------------+ 
IROHUM2  8  -----------------+     |                         | 
INFIMP2 14  -----------------------+                         | 
PONNOT2 15  -------------------------------------------------+ 

 

LOCINF= localizar informações explícitas; REALPA= estabelecer relações entre partes de 
um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de 
um texto; INFSEN= inferir o sentido de uma palavra ou expressão; INFIMP= inferir uma 
informação implícita em um texto; MATGRA= interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.); IDETEM= identificar o tema de um texto; 
CONGER= identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa; CAUCON= estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do 
texto; IDEFIN= identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; MARLIN= identificar 
as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto; FATOPI= 
distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; RELLOG= estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.; IROHUM= 
identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; PONNOT= identificar o efeito de 
sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; COMTEX= 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. 
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Tabela 16. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo pela turma 1. 

 

ATIVIDADES/DESCRITORES MÉDIA DESVIO-PADRÃO 

D1 - Localizar informações explícitas. 0,85 0,36 
D2 - Estabelecer relações entre partes de um 
texto, identificando repetições ou substituições 
que contribuem para a continuidade de um 
texto. 

0,81 0,40 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão. 0,85 0,36 

D4 - Inferir uma informação implícita em um 
texto. 0,48 0,51 

D5 - Interpretar texto com auxílio de material 
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.) 

0,67 0,48 

D6 - Identificar o tema de um texto. 0,93 0,27 
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e 
os elementos que constroem a narrativa. 0,56 0,51 

D8 - Estabelecer relação causa/conseqüência 
entre partes e elementos do texto. 0,63 0,49 

D9 - Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros. 0,63 0,49 

D10- Identificar as marcas lingüísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um 
texto. 

0,85 0,36 

D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a 
esse fato. 0,81 0,40 

D12- Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

0,78 0,42 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em 
textos variados. 0,70 0,47 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente 
do uso da pontuação e de outras notações. 0,30 0,47 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar 
uma informação na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em função das 
condições em que eles foram produzidos e 
daquelas em que serão recebidos. 

0,74 0,45 

TOTAL 10,63 2,68 
 

 

No pós-teste da turma 1, puderam ser distinguidos três agrupamentos (Grupo 

1, Grupo 2 e Grupo 3),  a partir do dendrograma da Figura 5. 
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 O Grupo 1, era formado pelas questões/descritores consideradas de fácil 

realização pelos alunos, dentre as quais se situavam: IDETEM - Identificar o tema de 

um texto; MARLIN - identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto; LOCINF – localizar informações explícitas; COMTEX - 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos 

que tratam do mesmo tema, em função das condições em que eles foram 

produzidos e daquelas em que serão recebidos; FATOPI - distinguir um fato da 

opinião relativa a esse fato; CAUCON - estabelecer relação causa/conseqüência 

entre partes e elementos do texto; REALPA - estabelecer relações entre partes de 

um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continui-

dade de um texto e INFSEN - inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 No Grupo 2, estavam incluídas as questões/descritores realizados pelos 

alunos da turma 1 com grau de dificuldade mediano no pós-teste, dentre elas: 

IDEFIN -  identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; RELLOG - 

estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc.; MATGRA - interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.); CONGER - identificar o conflito 

gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa e IROHUM - identificar 

efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

 Já o Grupo 3, era composto por duas questões/descritores considerados de 

maior grau de dificuldade para os alunos, ao final do ano letivo. Eram elas: INFIMP - 

inferir uma informação implícita em um texto e PONNOT - identificar o efeito de 

sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

 

5.4.4 Pós-teste - Escola 2 

 

 A Figura 6, apresenta o dendrograma que resulta da Análise de Agrupamento 

para as questões/descritores de compreensão de leitura realizadas no final do ano 

letivo pelas crianças da turma 2. A Tabela 17, a seguir, dá suporte à interpretação do 

dendrograma, apresentando o desempenho dos alunos em cada uma das 

questões/descritores, com base nas médias de acertos e desvio-padrão. 
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Figura 6. Dendrograma da Análise do Agrupamento para as questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo na Turma 2. 

 

Dendrogram using Single Linkage 
 
 

Rescaled Distance Cluster Combine 
 
 

  C A S E  0         5        10        15        20        25 
Label  Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
IROHUM2 23  -+-------------------------+ 
IDEFIN2 27  -+                         | 
FATOPI2 21  ---------------+-----------+-----------+ 
INFIMP2 29  ---------------+           |           | 
RELLOG2 22  ---------------------------+           | 
REALPA2 17  ---------------------------------------+ 
IDETEM2 19  ---------------------------------------+---------+ 
LOCINF2 16  ---------------------------+-----------+         | 
MARLIN2 20  ---------------------------+           |         | 
CAUCON2 26  ---------------+-----------+           |         | 
CONGER2 28  ---------------+           +-----------+         | 
COMTEX2 24  ---------------------------+           |         | 
MATGRA2 25  ---------------------------------------+         | 
PONNOT2 30  -------------------------------------------------+ 
INFSEN2 18  -------------------------------------------------+ 

 

 

LOCINF= localizar informações explícitas; REALPA= estabelecer relações entre partes de 
um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de 
um texto; INFSEN= inferir o sentido de uma palavra ou expressão; INFIMP= inferir uma 
informação implícita em um texto; MATGRA= interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.); IDETEM= identificar o tema de um texto; 
CONGER= identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa; CAUCON= estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do 
texto; IDEFIN= identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; MARLIN= identificar 
as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto; FATOPI= 
distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; RELLOG= estabelecer relações lógico-
discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.; IROHUM= 
identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; PONNOT= identificar o efeito de 
sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações; COMTEX= 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. 
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Tabela 17. Média e Desvio-Padrão para as diversas questões/descritores de 

compreensão de leitura realizadas no final do ano letivo pela turma 2. 

 

ATIVIDADES/DESCRITORES MÉDIA DESVIO-PADRÃO 

D1 - Localizar informações explícitas. 0,70 0,47 
D2 - Estabelecer relações entre partes de um 
texto, identificando repetições ou substituições 
que contribuem para a continuidade de um 
texto. 

0,65 0,49 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão. 0,50 0,51 

D4 - Inferir uma informação implícita em um 
texto. 0,35 0,49 

D5 - Interpretar texto com auxílio de material 
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.) 

0,65 0,49 

D6 - Identificar o tema de um texto. 0,60 0,50 
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e 
os elementos que constroem a narrativa. 0,55 0,51 

D8 - Estabelecer relação causa/conseqüência 
entre partes e elementos do texto. 0,55 0,51 

D9 - Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros. 0,35 0,49 

D10- Identificar as marcas lingüísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um 
texto. 

0,65 0,49 

D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a 
esse fato. 0,15 0,37 

D12- Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios etc. 

0,30 0,47 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em 
textos variados. 0,30 0,47 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente 
do uso da pontuação e de outras notações. 0,40 0,50 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar 
uma informação na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em função das 
condições em que eles foram produzidos e 
daquelas em que serão recebidos. 

0,80 0,41 

TOTAL 7,50 3,47 
 

Conforme o dendrograma da Figura 6, no final do ano letivo verificou-se a 

formação de três agrupamentos de atividades/descritores. 

 O Grupo 1 era composto por cinco questões/descritores consideradas de fácil 

resolução para os alunos da turma 2. As questões/descritores que fazem parte 

desse grupo eram: IROHUM - identificar efeitos de ironia ou humor em textos 

variados; IDEFIN - identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; FATOPI - 
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distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; INFIMP - inferir uma informação 

implícita em um texto e RELLOG - estabelecer relações lógico-discursivas presentes 

no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 

 As questões/descritores do Grupo 2, consideradas de dificuldade mediana 

para os alunos da turma 2, no final do ano letivo ,somavam um total de oito. Eram 

elas: REALPA - estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 

repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto; 

IDETEM - identificar o tema de um texto; LOCINF – localizar informações explícitas; 

MARLIN - identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor 

de um texto; CAUCON - estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e 

elementos do texto; CONGER - identificar o conflito gerador do enredo e os 

elementos que constroem a narrativa; COMTEX - reconhecer diferentes formas de 

tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em 

função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão 

recebidos e MATGRA - interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, foto, etc.). 

 O Grupo 3 era formado por duas questões/descritores consideradas com 

maior grau de dificuldade de resolução par os alunos da turma 2: PONNOT - 

identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações 

e INFSEN - inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 No pós-teste, foi detectado que apenas a questão/descritor de distinguir um 

fato da opinião relativa a esse fato (FATOPI) se mostrou fácil para ambas as turmas. 

Já as questões/descritores de interpretar texto com auxílio de material gráfico 

diverso - propagandas, quadrinhos, foto, etc (MATGRA) e de identificar o conflito 

gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa (CONGER) se 

apresentaram com grau de dificuldade mediano para as duas turmas. E, a 

questão/descritor PONNOT (identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 

pontuação e de outras notações) foi considerada como bastante difícil para os 

alunos de ambas as turmas no pós- teste. 

Com relação a este dado, é relevante atentar para o fato de que a professora 

1, cujas práticas de ensino exploravam diversas estratégias de leitura, pouco inseriu, 

nas atividades em sala de aula, os descritores CONGER (identificar o conflito 
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gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa) e PONNOT 

(identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 

notações), os quais, respectivamente, tiveram baixo índice de ocorrência ao longo 

das observações (com uma proporção de 1/197 e 8/197 nas atividades). De acordo 

com a professora 1, estes descritores eram de natureza muito complexa para os 

alunos do 5º ano. Além disso, ela criticava o tipo de comando em alguns itens da 

Prova Brasil, tendo em vista que, na sua avaliação, a linguagem era muito “técnica”, 

isto é, continha muitos termos metalinguísticos, o que dificultava a compreensão dos 

alunos.   

 Ao avaliar o grau de dificuldade das questões/descritores durante todo ano 

letivo, foi verificado que apenas PONNOT (identificar o efeito de sentido decorrente 

do uso da pontuação e de outras notações) permaneceu difícil para ambas as 

turmas o ano inteiro.  

Observamos, também, além disso, que nenhuma outra questão/descritor 

permaneceu com idêntica complexidade (muito fácil ou muito difícil) para ambas as 

turmas, ao longo do ano. Sequer, uma questão/descritor geralmente tida como 

“menos difícil” como LOCINF (localizar informações explícitas) permaneceu numa 

linearidade quanto ao grau de complexidade. 

Diante de tais evidências, formulamos algumas questões: ocorreria variação 

na complexidade das questões/descritores do pré e do pós-teste, em função da 

formulação dos itens? Como explicar o fato de que, tanto numa turma como em 

outra, houve descritores que se mostraram fáceis no início do início do ano para os 

alunos e, no final, apareceram no grupo dos mais difíceis (INFIMP - inferir uma 

informação implícita em um texto para a escola 1 e INFSEN - inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão para a escola 2)? 

No caso da escola 2, um dado intrigante diz respeito ao fato de que nenhum 

dos descritores quem eram fáceis no início do ano se manteve com este grau de 

dificuldade no final do ano. Neste caso, é preciso não esquecer que esses alunos já 

apresentavam níveis elevados de dificuldade de compreensão de leitura no início do 

ano, bem como o fato de que os mesmos não foram submetidos a um ensino tão 

sistemático de compreensão de textos ao longo do ano letivo. 
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Em relação à turma 1, verificamos que apenas cinco das quinze 

questões/descritores de compreensão de leitura permaneceram fáceis para o aluno 

no final do ano letivo. Este dado também nos parece intrigante, tendo em vista que 

se esperaria um avanço significativo desses alunos: teriam iniciado o ano com um 

melhor desempenho em compreensão de leitura e teriam vivenciado, em sala de 

aula, um ensino cuidadoso deste eixo didático da língua. 

Considerando as evidências apresentadas em relação às mudanças do nível 

de complexidade das questões para os alunos – e certos paradoxos encontrados - 

reafirmamos a necessidade de investigar as possíveis variáveis que teriam 

influenciado tais resultados. 

Na seção a seguir, fazemos uma análise de alguns itens da Prova Brasil que 

avaliavam um mesmo descritor ou estratégia de leitura e que foram utilizados no pré 

e no pós-teste como equivalentes, tal como suporia o INEP, ao elaborar diferentes 

edições daquela avaliação em larga escala. 

 

5.5 ANÁLISES QUALITATIVAS DOS DESEMPENHOS DAS DUAS TURMAS, AO 

LONGO DO ANO LETIVO. 

 

Nesta seção, buscamos responder, prioritariamente, a uma questão, que 

pode ser assim formulada:  

I) Os descritores usados no pré e pós-teste tinham idêntica complexidade, tal como 

apregoado pelo INEP? 

 

 No que concerne ao nível de complexidade dos itens da Prova Brasil, o INEP 

admite que os mesmos sofrem variações quando se trata das diferentes etapas de 

ensino (por exemplo, nas avaliações aplicadas a alunos concluintes do 5º. e do 9º. 

anos do ensino fundamental). É o que se observa na seguinte passagem da Matriz 

do SAEB/Prova Brasil: 
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(...) apesar de 15 descritores serem os mesmos da matriz de 3ª 
série do ensino médio, os itens construídos para os testes de 4ª 
série/5º ano e para os de 8ª série/9º ano do ensino fundamental 
requerem processos cognitivos mais simples para sua resolução, 
levando-se em conta que os alunos avaliados encontram-se em 
faixas etárias e escolaridade menos avançadas (BRASIL. 
MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008, p. 23). 

 

Além disso, o INEP reconhece que existem distorções entre os desempenhos 

dos alunos de uma mesma etapa de ensino em um mesmo descritor, mas 

responsabiliza o aparecimento deste fenômeno devido a alguns fatores, como 

podemos observar a seguir: 

 

A pertinência de dois elementos definidores da Prova Brasil – a 
padronização e o uso da medida - precisa ser entendida. Como o 
direito ao aprendizado de competências cognitivas vale para todos 
os alunos, fica excluída a possibilidade de definição deste direito de 
forma diferente para diferentes grupos de alunos. Como 
conseqüência, o instrumento verificador do direito tem de ser o 
mesmo. No entanto, considerando a variação natural presente nos 
seres humanos, se aceita que, garantido um nível de domínio de 
cada competência, compatível com o exercício da cidadania, 
alunos diferentes apresentem domínio diferenciado em uma dada 
competência. Em outras palavras, alguns alunos terão a 
competência leitora em nível mais avançado do que outros, ainda 
que todos devam ler acima de um nível considerado adequado 
((BRASIL. MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008, p. 7). 

 

Não há menção alguma para o fato de que, em diferentes edições da Prova, 

os itens usados para avaliar uma mesma habilidade ou descritor poderiam 

apresentar níveis de complexidade variados. Isto é, a partir do uso da TRI (Teoria de 

Resposta ao Item) e outros procedimentos adotados pelo INEP, existiria um 

pressuposto de que o uso de cálculos matemáticos permitiria construir-se, mesmo 

com gêneros textuais distintos, questões, por exemplo, de inferência, que teriam 

idêntico grau de dificuldade.  

No entanto, para quem lida com a área de linguagem isso pode ser 

questionado. Professores que elaboram avaliações para seus alunos sabem o 

quanto é difícil controlar o nível de dificuldade de questões de compreensão de 

leitura e sabem que estas podem ser facilmente influenciadas por fatores como o 

gênero textual escolhido, a extensão do texto, a natureza do comando e, no caso de 
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provas de múltipla escolha, como é o caso da Prova Brasil, também parece ser 

influenciado pela maneira como são formulados os distratores e a alternativa correta.  

Para explorar a existência ou não de diferentes níveis de complexidade nos 

itens usados pelo INEP, para avaliar, em diferentes edições da Prova Brasil, os 

mesmos descritores, optamos por fazer uma análise mais detida daqueles 

descritores em que, paradoxalmente, os alunos das duas turmas tiveram um 

desempenho pior no final do segundo semestre do que no início do ano letivo. 

 

5.4.1 Análise dos itens usados para avaliar o descritor D3 (inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão) no pré e no pós-teste 

 

 Os exemplos a seguir reproduzem os itens do pré e pós-teste usados 

naquelas ocasiões para avaliar os descritores em questão e que já foram 

apresentados nos anexos 1 e 2. 

 

Quadro 1 - Exemplo 1 - item usado para avaliar o descritor D3 (inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão) no pré-teste 

Leia a tirinha e responda:  

 

No 3º quadrinho, a expressão do personagem e sua fala "AHHH!" indica que ele ficou  
 
a) acanhado.  
b) aterrorizado.  
c) decepcionado.  
d) estressado. 
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Quadro 2 - Exemplo 2 - item usado para avaliar o descritor D3 (inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão) no pós-teste 

 

    Leia o texto abaixo 

O Desenhista 

A Professora pegou Joãozinho na sala de aula desenhando caricaturas de seus amiguinhos. Tomou 
seu caderno e disse:  
– Vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso!  
Chegando na sala da diretora, após esta olhar com atenção para os desenhos, exclamou com ironia:  
– Muito bonito isso não é seu Joãozinho?  
Respondeu Joãozinho com a maior naturalidade do mundo:  
– Bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que era um grande artista, mas a modéstia 
me impedia de falar sobre o assunto. Mas agora, vindo da senhora, sei que é sincero, por isso fico 
muito contente! 
 

Disponível em: www.sitededicas.uol.com.br, acesso em 19 de maio de 2008. 

 

No trecho “A professora pegou Joãozinho na sala desenhando...”, a palavra destacada 

significa 

a) Surpreendeu, flagrou. 
b) Contraiu, infectou-se. 
c) Apanhou, segurou. 
d) Adquiriu, tomou posse. 
 

 

No início do primeiro semestre, aplicamos o item do exemplo 1, o qual 

apresenta uma tirinha com quatro quadrinhos, todos eles com textos verbais e 

curtos, mas que exigem uma atenção especial, devido ao caráter humorístico. As 

alternativas em resposta à pergunta “No 3º quadrinho, a expressão do personagem 

e sua fala AHHH!" apresentavam quatro adjetivos para as possíveis reações do 

personagem da história (acanhado, aterrorizado, decepcionado, estressado). 

A questão nos parece um pouco complexa, por exigir que as crianças 

praticassem várias ações para chegar à resposta correta, dentre elas: ler a tirinha 

com atenção desde o início, pois, a indicação do 3º quadrinho não era suficiente 

para compreender a história, olhar para a expressão do personagem e interpretar a 

fala “AHHH”, de acordo com a expressão, tendo em vista que a mesma pode ser 

interpretada de várias formas, quando isolada de um texto. Neste caso, ademais, o 
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leitor estava processando um texto cujo sentido também era produzido a partir das 

imagens. 

O último distrator (estressado) poderia confundir a criança, se a mesma fosse 

diretamente para a superfície textual do 3º quadrinho e não lesse a tirinha desde o 

início, pois, apesar de a alternativa correta (aterrorizado) e o distrator (estressado), 

não serem semanticamente parecidos, este último poderia indicar a expressão do 

personagem no 3º quadrinho, caso não houvesse o texto verbal e não-verbal 

apresentado nos dois primeiros quadrinhos.  

Já no pós-teste, foi usado um item cujo gênero textual era uma piada 

intitulada “Desenhista”. O texto em questão era curto, mas com bem mais palavras 

que o do pré-teste. Assim como o texto do pré-teste (tirinha), exigia atenção do 

leitor, por ser um gênero que também abordava o humor. Porém, julgamos que este 

texto possui uma complexidade maior que a tirinha, por não ter uma imagem para 

apoiar o aluno na inferência do sentido da palavra em foco. 

O comando do item (no trecho “A professora pegou Joãozinho na sala 

desenhando...”, a palavra destacada significa) nos parece adequado para questionar 

o aluno quanto o sentido da palavra. Porém, os distratores (contraiu, infectou-se; 

apanhou, segurou; adquiriu, tomou posse) sendo semanticamente parecidos, 

dificultariam a inferência do aluno, caso ele não lesse o texto na íntegra. 

Com relação à resposta correta, se o aluno tivesse dúvidas, ele poderia 

substituir a resposta correta (surpreendeu, flagrou) pelo item destacado no trecho do 

comando ou na superfície do texto, para ter certeza que a opção era adequada ao 

contexto do trecho destacado. Poderia fazer o mesmo com os demais distratores. 

Além disso, cada alternativa apresentava dois sinônimos para a palavra destacada, 

o que, se por um lado poderia aumentar o nível de complexidade, por outro, 

ampliava as possibilidades de o aluno ser familiarizado com ao menos um sinônimo 

da palavra em questão. 

A extensão muito maior do texto usado no pós-teste e a ausência de texto 

não verbal nos faz concluir que, quanto ao processamento de leitura, este item teria 

bem mais informações a serem tratadas, para ser respondido corretamente. Somos 

levados a concluir que, dificilmente, poderíamos estabelecer uma perfeita 
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equivalência quanto ao grau de dificuldade dos dois itens usados pelo INEP para 

avaliar o mesmo descritor D3. 

 

 

5.4.2 Análise dos itens usados para avaliar o descritor D5 (interpretar texto 

com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.) 

no pré e no pós-teste 

 

Os quadros 3 e 4, abaixo, ilustram os dois itens usados por ocasião do pré e 

pós-teste, em nossa pesquisa. 

 

Quadro 3 - Exemplo 3 - item usado para avaliar o descritor D5 (interpretar texto com 

auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.) no pré-teste 

 

Leia o texto e responda: 

 

 

CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antônio.  
Alp Alfabetização: análise, linguagem e pensamento. São Paulo: FTD, 1995, p. 149. 

 
 

A bicicleta pode ser paga em 

a) três vezes. 
b) seis vezes. 
c) dezoito vezes. 
d) vinte e seis vezes. 
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Quadro 4 - Exemplo 4 - item usado para avaliar o descritor D5 (interpretar texto com 

auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.) no pós-teste 

 

Leia o texto abaixo 

 

 
O passageiro vai iniciar a viagem 
 
a) à noite.  
b) à tarde.  
c) de madrugada.  
d) pela manhã. 

 

O gênero textual do exemplo 3 era um anúncio promocional de uma bicicleta. 

As informações presentes no anúncio eram variadas, as quais iam desde as 

características sobre a bicicleta (como modelo, marca e acessórios), às formas de 

pagamento, que podiam ser à vista ou parcelado. Dentre essas, as formas de 

pagamento, a de parcelamento era a que mais se destacava, devido ao tamanho 

das letras. 

O comando do item em questão “A bicicleta pode ser paga em” não nos 

parece explícito na superfície verbal do texto e requer uma interpretação da porção 

“3X62,90 sem juros”, dentre os vários outros números na superfície textual.  

Os distratores (seis vezes, dezoito vezes, vinte e seis vezes) podiam 

confundir o leitor, tendo em vista que todos eles estavam, de variadas formas, 
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expostos no anúncio com algarismos (6, 18, 26) e caso o leitor não atentasse para o 

significado do “X” (vezes), ao lado do número três, no anúncio, ele poderia 

equivocar-se.  

O material gráfico, na forma exposta, podia facilitar o caminho à resposta 

correta (três vezes), visto que a mesma encontrava-se em destaque em relação aos 

outros números apresentados no anúncio. Porém, o aluno teria que fazer a 

conversão do algarismo (3) e do símbolo (X) para o nome escrito por extenso (três 

vezes), o qual era a resposta correta. 

Já no pós-teste, para o descritor D5 (interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.) foi usado um texto cujo gênero 

textual era um bilhete de passagem de ônibus, o qual continha variadas 

informações, como o número do bilhete, o local de partida e destino, a data e horário 

do embarque, o nome do agente rodoviário, o número da poltrona, o valor da 

passagem, aviso ao passageiro, entre outros. Além disso, algumas informações 

estavam bem destacadas em caixa alta e negrito, enquanto outras tinham fonte sem 

esses recursos. 

Assim como no item anterior, o comando do item “O passageiro vai iniciar a 

viagem” parece um pouco complexo, porque não dá indícios diretos ao aluno sobre 

onde ele poderá encontrar a informação no texto, ou seja, ele só saberá buscá-la, 

após fazer a leitura dos distratores e da resposta correta, pois, neste caso, ele 

poderia pensar sobre o local de início da viagem. 

O item parece-nos se tornar ainda mais complexo pelo fato de exigir que a 

criança relacionasse os conhecimentos sobre os termos (noite, tarde, madrugada, 

manhã) e a hora apresentada numericamente, segundo o horário internacional 

(23h30m). Além de precisar compreender que o período compreendido entre a zero 

hora e o nascer do sol é o que se chama madrugada.  

Para a criança chegar à resposta correta também teria que localizar o 

“horário” na superfície do bilhete e inferir que aquele horário corresponderia ao 

horário da partida e, depois disso, fazer a associação entre o termo noite e o horário 

de 23h30min. 
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Vemos que os dois itens envolviam conhecimentos prévios, para que o leitor 

pudesse processar as informações solicitadas. Embora as diferenças sejam menos 

evidentes que no caso dos itens D3, analisados na seção anterior, acreditamos que, 

também no caso do D5, parece difícil afirmar que havia equivalência de dificuldade 

nos itens que usamos no pré e no pós-teste, extraídos de versões anteriores da 

Prova Brasil. 

5.4.3 Análise dos itens usados para avaliar o descritor D13 (identificar efeitos 

de ironia ou humor em textos variados) no pré e pós-teste. 

 

Os quadros 5 e 6,  a seguir, ilustram os dois itens usados por ocasião do pré 

e pós-teste, em nossa pesquisa. 

 

Quadro 5 - Exemplo 5 - item usado para avaliar o descritor D13 (identificar efeitos de 

ironia ou humor em textos variados) no pré-teste 

Leia e responda: 
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Quadro 6 - Exemplo 6 - item usado para avaliar o descritor D13 (identificar efeitos de 

ironia ou humor em textos variados) no pós-teste 

 
Leia o texto abaixo  

 
Ônibus lotado 

 
O ônibus aguardava no ponto final, no alto da ladeira. Após os passageiros entrarem, seguiu ladeira 
abaixo. 
Eis que um homem de bigode, de meia-idade, começou a correr atrás do ônibus. 
Da janela, um passageiro gritou: 
– Esquece cara! O busão já tá lotado. 
E o senhor, ofegante: 
 – Não posso. Sou o motorista! 
 

Disponível em: HTML.www.almanaquebrasil.com.br.html, acesso em 02/07/2009. 

 

Esse texto é engraçado, porque 
 
a) O ônibus desceu a ladeira sem o motorista. 
b) O ônibus já saiu lotado do ponto final. 
c) Um homem de bigode corria ofegante. 
d) Um passageiro ficou gritando da janela. 

 

 

No pré-teste, ao analisar o descritor D13 (identificar efeitos de ironia ou humor 

em textos variados), usamos um texto intitulado “A Vassoura”, cujo gênero era uma 

sequência de tirinhas, de um “manual prático para ensinar a fazer bruxaria”. Além de 

uma breve introdução sobre a importância da vassoura, o manual também era 

dividido em duas partes – “como preparar a vassoura” e “como voar em sua 

vassoura”, e para cada uma delas existia um “passo a passo”, com um pequeno 

texto instrucional e imagens ilustrativas. 

BIRD, M. Manual prático de bruxaria. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 1997. p. 25. 
 
 
No texto, uma PASSAGEM ENGRAÇADA é  
a) “Amarre um feixe de ramos secos. 
b) “A versão moderna da vassoura tem suas limitações.” 
c) “Bata numa superfície dura.” 
d) “Enfie o cabo da vassoura no feixe.” 
 



149 

 

 O comando o item “No texto, uma PASSAGEM ENGRAÇADA é” parece-nos 

um pouco complexo para as crianças, porque não sabemos se elas estariam 

familiarizadas com o termo “passagem engraçada”. Ademais, exigia do aluno uma 

perspectiva metalinguística evidente, não para apenas compreender o efeito de 

humor, mais evidente nas duas últimas tirinhas (nas quais se descreviam “o cuidado 

no voo inicial” e “outras possíveis utilidades das vassouras”). Pedia que julgasse o 

conjunto do texto quanto à presença ou não de humor e que identificasse o local 

onde o autor teria introduzido uma situação que, socialmente, seria identificada 

como cômica (ou mais cômica que o restante do texto). Em nossas observações de 

aula, feitas nas duas turmas e analisadas no capítulo anterior, vimos que a maioria 

dos professores não formulava suas questões sobre este tipo de gênero textual 

dessa forma. 

 Desse modo, julgamos que os distratores do item ilustrado no Quadro 5 

também podiam confundir o leitor, pois, em se tratando da fabricação de uma 

vassoura voadora, qualquer passagem do texto podia ser considerada engraçada. 

Além disso, todos eles estavam presentes na superfície textual. 

 Então, para chegar à resposta correta, a criança teria que fazer a associação 

entre o quadrinho (designado no comando como “passagem”) “A versão moderna da 

vassoura tem suas limitações” e a ilustração que acompanhava a mesma, bem como 

as outras que a seguiam. 

Já no pós-teste, usamos o texto do exemplo 6, intitulado “Ônibus lotado” cujo 

gênero textual é uma piada. O texto é curto, contendo algumas gírias. Assim como o 

texto do exemplo 5, este texto tem caráter humorístico e exigia que a criança tivesse 

atenção especial à fala do narrador e às dos personagens. Diferentemente do texto 

do “manual de bruxaria”, o que agora analisamos não possuía ilustrações. 

O comando do item “Esse texto é engraçado, porque” possui duplo sentido, 

tendo em vista que a criança poderia compreender que o texto é engraçado porque 

é uma piada. Porém, ao olhar as alternativas, para acertar, o leitor precisaria ver que 

o que se solicitava dele era a releitura do texto, para saber o momento (o trecho) em 

que a história teria se tornado engraçada. Mais uma vez, encontramos uma 

demanda de funcionamento metalinguístico, que implicava um momento exato de 

informação que conferiria comicidade ao texto. 
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Analisando os distratores, verificamos que eles não facilitavam a seleção da 

resposta correta, tendo em vista que não se diferenciavam muito da resposta 

correta, do ponto de vista lingüístico. Para chegar à alternativa correta, o leitor teria 

que traçar várias estratégias, dentre elas: fazer conexões entre partes do texto e 

inferir que a resposta correta era... o resumo da história, isto é, da piada, expressa 

na alternativa “O ônibus desceu a ladeira sem o motorista”.  

Que podemos afirmar? Se, diferentemente dos outros dois distratores 

previamente analisados, não encontramos, no exame de D13 evidentes 

disparidades quanto ao nível de complexidade, parecem-nos claras as diferenças 

que os comandos implicavam na forma de avaliar o que seria “identificar efeitos de 

ironia ou humor em textos variados”, adotadas no pré e pós-testes. 

Assumindo o sentido especulativo das considerações feitas nessa seção e 

sem descartar que outros fatores poderiam ter determinado que no final do ano 

letivo os alunos das duas turmas tivessem apresentado desempenho inferior nos 

três descritores agora enfocados, parece-nos que os itens de pós-teste que 

utilizamos poderiam ser mais complexos que os seus supostos equivalentes do pré-

teste. Como o INEP trabalha com a premissa de idêntico grau de complexidade e faz 

análises históricas do desempenho dos alunos brasileiros a cada edição da Prova 

Brasil, voltaremos a esse tema em nossas considerações finais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nessa pesquisa, nosso objetivo foi analisar as práticas de ensino de 

compreensão de leitura e suas possíveis relações com o desenvolvimento de 

habilidades de compreensão de leitura em alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. 

Para tal, elencamos os seguintes objetivos específicos: mapear as propostas de 

atividades de compreensão de leitura efetivadas por duas professoras da rede 

pública municipal de Recife e analisar o desempenho em compreensão de leitura 

dos alunos daquelas docentes, no início e no fim do ano letivo. 

Em relação às práticas de sala de aula observadas, podemos afirmar, 

inicialmente, que as duas professoras trabalhavam com perspectivas bem diferentes 

quanto ao ensino de compreensão de leitura. Se, por um lado, as práticas 

observadas na turma 1 se aproximam dos pressupostos defendidos pelos estudos 

de Brandão (2006), nos quais a compreensão de texto deve ser vista como um 

objeto de ensino e de aprendizagem, por outro, o trabalho desenvolvido na turma 2, 

se distancia da sistematização do ensino de leitura defendida por vários estudiosos 

da área, como Marcuschi (2008), Brandão (2006) e Spinillo (2008). 

 Verificamos que as aulas da professora 1 se caracterizavam por um 

planejamento sistemático das situações de leitura, pois suas atividades envolviam a 

diversidade textual, diferentes modos de ler e diversas estratégias de leitura. Tal 

metodologia de ensino dialoga com as idéias de Brandão (2006, p. 64), ao afirmar 

que “é tarefa do professor viabilizar o uso dessas estratégias, oferecendo a seus 

alunos a leitura de diversos gêneros textuais, atendendo a uma variedade de 

propósitos inseridos em diferentes situações de interação”. 

 Observamos que o uso das estratégias de leitura na turma 1 não era 

aleatório,  tendo em vista que havia um planejamento das atividades de 

compreensão de textos, em função dos gêneros textuais lidos em cada aula e, 

principalmente, dos propósitos de leitura. A professora 1 possuía um rico repertório 

de atividades de compreensão, ao qual recorria nos momentos em que planejava 

suas aulas. Sendo assim, verifica-se que as práticas observadas na turma 1 seguem 

a linha de idéias defendidas por Solé (1998), que afirma: 
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No âmbito do ensino, é bom que meninos e meninas aprendam a ler 
com diferentes intenções para alcançar objetivos diversos. Dessa 
forma, além de aprenderem a ativar um grande número de 
estratégias, aprendem que a leitura pode ser útil para muitas coisas 
(SOLÉ, 1998, p. 42). 

 

  Além desses aspectos, é importante ressaltar que, durante o planejamento 

das aulas de leitura, a professora 1 também se reportava a outros suportes 

didáticos, como o livro de Língua Portuguesa,  que pode se tornar uma ferramenta 

importante, e cujo uso, em sala de aula, possibilita o contato das crianças com uma 

variedade de gêneros textuais, como defende Bunzen (2006). 

 No caso das aulas observadas na turma 2, verificamos que o tratamento dado 

ao ensino de compreensão leitora parecia se afastar de alguns pressupostos 

defendidos pela maioria dos autores da área da linguagem e da psicologia cognitiva. 

A maioria das questões de compreensão trabalhadas na turma 2 priorizava os 

conhecimentos prévios dos alunos e alguns aspectos textuais (mas não relacionava 

esses dois aspectos), explorando estratégias de levantamento de hipóteses sobre o 

texto, resgate de conhecimentos prévios e  localização de informações explícitas.  

Tais evidências se afastam da concepção de ensino de compreensão de 

textos defendida nos seus estudos por Spinillo (2008, p. 37), a qual afirma que “é 

possível desenvolver habilidades de compreensão a partir de intervenção voltada 

para uma análise do texto e dos processos mentais realizados pelo leitor, como o 

estabelecimento de inferências”, ou seja, o processo de compreensão de texto vai 

além do entendimento dos aspectos textuais e normativos da língua, pois é preciso 

criar situações em que o leitor reflita sobre as ações que deve tomar para chegar a 

determinados fins ou objetivos propostos em sala de aula. 

Observamos, também, que a professora 2, apesar de utilizar uma grande 

quantidade de textos, durante as aulas de leitura, não priorizou a diversidade textual. 

Entretanto, de acordo com os PCN de Língua Portuguesa (2001, p. 55), o trabalho 

com a diversidade textual talvez seja a mais importante estratégia didática para a 

prática de leitura em sala de aula.  
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Nessa mesma linha, Leal e Melo (2006, p. 53), afirmam que “para ensinar os 

alunos a ler, precisamos realizar atividades diversificadas, atendendo a diferentes 

finalidades. Para que ocorra tal variação, necessário se faz diversificar também os 

gêneros textuais a serem lidos”. Em outras palavras, trabalhar com a diversidade 

textual amplia as possibilidades de intervenção do professor nas atividades de 

compreensão das leituras feitas em sala de aula. 

 No que diz respeito ao desempenho dos alunos, vimos que havia uma grande 

disparidade nos rendimentos registrados no pré-teste, com uma clara superioridade 

dos estudantes da turma 1. Tal disparidade nos faz questionar a ausência de metas 

claras para o ensino de leitura praticado em nossas redes públicas de ensino. No 

caso da rede municipal de Recife, se analisarmos o documento curricular oficial, 

divulgado em 2001 como provisório e até hoje não substituído (PCR, 2001), vemos 

que nada de substancial é prescrito quanto a que expectativas os docentes devem 

ter a respeito da capacidade de seus alunos compreenderem textos, a cada ano 

letivo do ensino fundamental. 

As crianças das duas turmas, por outro lado, não alcançaram avanço 

significativo ao final do ano letivo. Também verificamos que as diferenças de 

desempenho entre as turmas tenderam a se manter no pós-teste, ou seja, no final 

do ano letivo, a turma 1 permaneceu com um nível de desempenho superior ao da 

turma 2, sobretudo, no que concerne a algumas habilidades de natureza mais 

complexa 

 Para nós, o não progresso de ambas as turmas, pode ter uma relação com a 

possível variação no nível de complexidade dos itens da Prova Brasil, ou seja, 

podemos trabalhar em cima da hipótese de que os alunos tiveram alguns avanços, 

mas que, ao final do ano, para os alunos, os itens presentes no pós-teste poderiam 

ter apresentado um maior grau de dificuldade que os itens elencados para o pré-

teste.  

É importante salientar que não lamentamos termos usado no pós-teste itens 

que avaliaram os mesmos descritores no pré-teste, mas que não eram os mesmos 

itens. Mesmo perdendo as supostas vantagens de uma perspectiva psicométrica, 

preservamos as crianças de responder as mesmas questões no final do ano letivo. 

Isto é, buscamos assegurar uma validade ecológica às atividades diagnósticas de 
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compreensão de textos, aplicadas em sala de aula como parte regular do ensino 

daquelas turmas. 

Ao analisar a Matriz da Prova Brasil (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2009), verificamos que o documento não tece comentários sobre a variação da 

complexidade de itens de um mesmo descritor, presentes em provas de uma mesma 

etapa de ensino. Ao nosso ver, isto deve ser revisto, tendo em vista duas questões: 

ao analisar alguns itens de um mesmo descritor em provas de diferentes edições, 

percebemos que, dependendo do gênero textual utilizado, do comando do item, da 

natureza dos distratores e da resposta correta, etc., pode ocorrer tal variação no 

nível de complexidade do item. Outra questão, diz respeito ao fato de que as 

avaliações de larga escala consideram que o acerto em um item de localização de 

informações explícitas tem o mesmo “peso” de um acerto em um item que solicita do 

aluno inferir uma informação implícita em um texto. Que teoria cognitiva ou 

linguística de compreensão de leitura permite adotar um raciocínio tão simplista?  

Sendo assim, podem existir incoerências na avaliação dos desempenhos dos 

alunos das escolas públicas, tendo em vista que as habilidades de compreensão de 

textos de natureza mais complexa deveriam ser parâmetros para o julgamento dos 

níveis de leitura alcançados pelos alunos. 

Além disso, parece-nos que cabe uma reflexão acerca da seleção de 

determinados descritores para avaliar as habilidades dos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, pois, como vimos na análise dos níveis de dificuldade relativa dos 

descritores da Prova Brasil, alguns deles permaneceram difíceis, para essa 

população, durante todo ano letivo. Sendo assim, o que justificaria o fato de o MEC 

eleger aqueles quinze descritores, sem uma fundamentação explícita para assim 

fazê-lo? Por que quinze e não mais (ou menos) descritores? Por que exatamente 

aqueles foram “eleitos” para avaliar o desempenho de compreensão leitora de todos 

os alunos de nosso país? Como demonstramos no capítulo de análises das práticas 

docentes, vimos que alguns daqueles descritores não apareciam nas verdadeiras 

práticas de ensino de leitura de professores (as) dessa etapa da educação e que, 

segundo tais profissionais, alguns dos descritores eram “muito complexos para 

alunos do quinto ano”.  
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 Outra hipótese para o não avanço significativo de ambas as turmas está 

relacionada ao fato de que o aluno que já concluiu quatro anos do Ensino 

Fundamental não progrediria no quinto ano, mesmo que submetido a um ensino 

sistemático das habilidades de leitura, em um período de ano, ou seja, seria 

necessário que este tipo de ensino fosse oferecido desde as primeiras séries do 

Ensino Fundamental, para que determinadas habilidades de leitura pudessem ser, 

de fato, consolidadas. Diante disso, torna-se essencial “reintegrar as preocupações 

com o ensino das estratégias de leitura e as preocupações com a formação do 

leitor”, conforme ressalta Leal e Melo (2006, p.44).  

Na analise dos efeitos das práticas das professoras sobre o desempenho dos 

alunos, consideramos algumas limitações da nossa pesquisa, no que diz respeito à 

quantidade de observações feitas ao longo do ano letivo (um total de 12 em cada 

turma) e o fato de termos utilizado itens diferentes para avaliar os descritores no 

início e no final do ano letivo. Além disso, consideramos que outras variáveis (de 

ordem cultural, social, econômica etc.) também podem ter influenciado nesse 

processo. 

Na comparação dos desempenhos dos subgrupos de alunos das duas turmas 

que iniciaram com o mesmo perfil no pré-teste, ambos com média 8 (os alunos com 

baixo desempenho na turma 1 e os alunos com bom desempenho na turma 2), 

observamos que eles não avançaram significativamente ao final do ano, o que nos 

faz levantar os seguintes questionamentos: teria o ensino da professora 1 favorecido 

apenas os alunos com bom desempenho no pré-teste? Teria o ensino da professora 

2 favorecido apenas o grupo de alunos com baixo desempenho? 

Como vimos, a professora 2 propôs diversas atividades de leitura em grupo 

(colocando alunos com um nível mais elevado de leitura para ler com alunos de 

perfil oposto),  mas talvez, este não parecia ser o tipo de ajuda mais adequado ao 

alunos com dificuldades em leitura, pois vários estudos apontam que os alunos 

devem ser desafiados no processo de compreensão de textos. Como estabelecem 

os Parâmetros Curriculares para o ensino da Língua Portuguesa: 

 

É preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de 
aprenderem a ler usando procedimentos que os bons leitores 
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utilizam. É preciso que antecipem, que façam inferências a partir do 
contexto ou do conhecimento prévio que possuem, que verifiquem 
suas suposições (BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001, p. 
55 - 56). 

 

Por outro lado, os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2001) ainda ressaltam que se heterogeneidade do grupo for 

pedagogicamente bem explorada, pode desempenhar a função adicional de permitir 

que o professor não seja o único informante da turma. Além disso, o referido 

documento ainda destaca que: 

 

Essa atividade só poderá ser realizada com a intervenção do 
professor, que deverá colocar-se na situação de principal parceiro, 
agrupar seus alunos de forma a favorecer a circulação de 
informações entre eles, procurar garantir que a heterogeneidade do 
grupo seja um instrumento a serviço da troca, da colaboração e, 
consequentemente, da própria aprendizagem, sobretudo em classes 
numerosas nas quais não é possível atender a todos os alunos da 
mesma forma e ao mesmo tempo (BRASIL. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2001, p. 56). 

 

Porém, não encontramos evidências de que este tipo de ajuda tenha causado 

efeitos significativos no desempenho dos alunos da turma 2. O mesmo foi 

constatado em relação ao subgrupo de alunos com baixo desempenho da turma 1, o 

qual não avançou significativamente ao final do ano.  

Em relação a esta evidência, é importante lembrar que a professora 1 

priorizou, na maioria das aulas, a exploração de vocabulário em relação a outras 

estratégias, o que revela uma concepção somativa da língua. Neste caso, talvez, os 

alunos com baixo desempenho da turma 1 precisassem seguir um caminho oposto, 

ou seja, partindo de uma concepção interacionista da língua, o uso de estratégias 

em que fossem solicitados a confrontar seus conhecimentos com as idéias 

apresentadas no texto, poderia, talvez, ter beneficiado mais este subgrupo de alunos 

da turma 1. De acordo com Koch e Elias (2010), 

 

Na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são 
vistos como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – 
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dialogicamente – se constroem e são construídos no texto, 
considerando o próprio lugar de interação e da constituição dos 
interlocutores [...]. Nessa perspectiva, o sentido de um texto é 
construído na interação texto-sujeitos e não algo que preexista a 
essa interação (KOCH; ELIAS, 2010, p. 10 -11). 

 

Porém, é importante ressaltar que não estamos desconsiderando a 

importância que o conhecimento semântico exerce na compreensão de textos. 

Julgamos, contudo, que este deve ser visto como parte integrante do processo e não 

como fim em si mesmo. 

 A análise dos instrumentos da Prova Brasil, requer, ao nosso ver, um 

tratamento mais criterioso dos itens que avaliam um mesmo descritor em diferentes 

edições, visto que é preciso ter um olhar crítico sobre as especificidades  de cada 

questão, como os gêneros textuais utilizados, os comandos dos itens, os distratores, 

a resposta correta, o tamanho dos textos, o suporte textual, o tipo de linguagem, a 

temática abordada, o vocabulário etc. Considerando que o próprio MEC faz 

comparações entre os resultados de diferentes edições da Prova Brasil, parece-nos 

bastante questionável não controlarem, rigorosamente, a complexidade dos itens 

que mensuram os desempenhos dos alunos em cada descritor. 

Os dados dessa pesquisa também suscitam outras questões que ampliam o 

debate sobre o ensino de compreensão de textos nas escolas públicas.  

Assim, verificamos a necessidade de estudos que investiguem a formação 

inicial e continuada de professores de escolas públicas para o ensino de leitura, o 

lugar da compreensão de textos nas matrizes curriculares das redes públicas de 

ensino (a questão da metas para cada etapa de ensino), o trabalho com estratégias 

de natureza inferencial dos livros didáticos de Língua Portuguesa. Parece-nos, 

também, importante investigar a compreensão que os docentes estão tendo sobre o 

papel da diversidade textual no processo de compreensão de textos, a influência do 

planejamento das atividades nas práticas de ensino de leitura que realizam em suas 

salas de aula, bem como o desenvolvimento das habilidades metacognitivas através 

do ensino sistemático das estratégias de leitura. 

Ao iniciar este estudo, defendemos que o ensino de compreensão de leitura 

não pode perder espaço no debate educacional, pois, se para alguns esta já é uma 
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temática saturada de investigações e reflexões, para nós é um meio de pleitear, 

junto aos professores de escolas públicas, o direito a uma formação continuada de 

qualidade, o acesso a materiais didáticos com bons repertórios textuais e atividades, 

e, no que diz respeito aos alunos, é pleitear o direito a um ensino que possibilite seu 

progresso e que lhes ofereça condições de reverter os atuais índices de 

desempenho nas avaliações educacionais de larga escala, nacionais e 

internacionais, porque a educação pública do Brasil não pode esperar. 
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APÊNDICE A – Exemplo de protocolo de observação 

 

A aula iniciou às 13:30. Nos trinta minutos iniciais a professora 1 conversou 

com as crianças sobre o trabalho que estou realizando e aproveitou para dar alguns 

recados em relação aos fardamentos da escola. Ela explicou que a atividade da aula 

de língua portuguesa foi baseada no resgate de outras habilidades de leitura em 

relação à fábula “A raposa e as uvas” explorada em uma questão do 1º pré-teste 

aplicado. Segundo ela, é preciso explorar mais dos alunos em relação ao gênero 

fábula. 

Em seguida, às 14:07, a professora escreveu no quadro o texto da fábula “A 

raposa e as uvas”: 

 

 

P: A gente hoje vai trabalhar com um texto que vocês já leram com aquela 

aplicação do teste. Então vejam só, o texto é bem pequenininho. Prestem atenção! 

Não copiem o texto porque vocês já leram o texto ok. 

P: Eu vou ler o texto e em seguida vocês irão responder as perguntas tá 

bom? Prestem atenção! O texto é a “A raposa e as uvas”. Inclusive vocês tem esse 

texto naquele livrinho de fábulas que vocês ganharam quando passaram, lembram? 

Aquele livrinho de Esopo. 

1) Copie e leia o texto:  

“A raposa e as uvas” 

Num dia quente de verão. A raposa passeava por um pomar. Com 
sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. 

“Que delícia”, pensou a raposa, “era disso que eu precisava para 
adoçar a minha boca”. E, de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, 
alcançar as uvas. 

Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: 
“aposto que essas uvas estão verdes”. 

Essa fábula ensina que algumas pessoas quando não conseguem o 
que querem, culpam as circunstâncias. 
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A professora inicia a leitura em voz alta para os alunos. Após ler o texto 

a professora prossegue a aula perguntando... 

P: Tem alguma palavra no texto que vocês não entenderam? Um aluno 

levanta a mão. 

P: Diga Matheus! 

Matheus: circunstância! 

P: circunstância! Alguém sabe o que é circunstância? Ele diz aqui: “Essa 

fábula ensina que algumas pessoas quando não conseguem o que querem, culpam 

as circunstâncias”. Então, o que são as circunstâncias aqui que esse texto fala? São 

as situações né? Então, a raposa culpou o quê? 

Alunos: Os cachos de uva! 

P: os cachos de uvas! Foi isso que ela culpou? Os cachos de uvas? Por que 

ela culpou o cacho de uvas? 

Alunos: porque ela não conseguiu pegar! 

P: por que ela não conseguiu pegar? Ela não alcançou e por ela não ter 

alcançado esse cacho de uva, o que foi que ela disse? 

Alunos: que as uvas estavam verdes! 

P: isso! Que as uvas estavam verdes! Então vejam só. Por ela não ter 

conseguido o que ela queria, ela colocou uma culpa nas uvas. Qual foi a culpa? 

Alunos: as circunstâncias. 

P: Muito bem, então ela colocou a culpa nas circunstâncias! Tá bom? Mais 

alguma palavra que vocês não entenderam no texto? Tem alguma outra palavra que 

vocês não entenderam? Não? Bem, eu ia poupar vocês de copiarem o texto mais eu 

preciso que vocês copiem porque eu vou precisar que vocês retirem algumas coisas 

desse texto. Tá bom? Então vocês vão escrever o texto e responder. Se vocês 

tiverem escrevendo, e tiver alguma palavra que vocês não conhecem, peguem o 

dicionário, procura a palavra para saber o significado. 
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A professora vai ao quadro para copiar as questões de compreensão do 

texto e ao copiar surge o seguinte diálogo... 

P: todos sabem o que é um pomar? 

Alunos: plantação de uvas! 

P: plantação de frutas! E, o que significa a palavra capturada no texto? 

Capturada quer dizer que a atenção dela foi dirigida, capturada para alguma coisa, 

para o cacho de uvas. 

Após terminar de copiar as atividades a professora diz para os alunos... 

P: pronto, terminei. Eu quero que vocês releiam o texto, prestem atenção, 

vejam se tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, algum sinal, alguma 

coisa que vocês não sabem o que é. Às vezes a gente lê um texto, uma vez e aí 

pensa que entendeu tudo. Por isso que a gente tem que ler o texto, duas ou três 

vezes. Terminem de copiar, leiam o texto e comecem a marcar. Prestem atenção 

porque às vezes elas confundem a gente, porque se não tiver atenção pode errar. 

Depois iremos ler o texto novamente ta bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões do quadro 

1) A atenção da raposa foi capturada pelo cacho de uvas porque ... 
(  ) era uma vez um dia de verão 
(  ) estava com sede e calor 
(  ) precisava adoçar a boca 

2) Que tipo de texto é esse? 
(   ) informativo 
(  ) fábula 
(  ) humor 

3) No texto a raposa fala três vezes. O sinal de travessão foi substituído por 
(  ) dois pontos 
(  ) ponto final 
(  ) aspas 

4) O texto trata, principalmente 
(  ) do passeio da raposa 
(  ) das pessoas que encontram desculpas quando não conseguem as coisas 
(  ) das uvas que estão verdes 
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 P: Pronto? Terminaram? Deixa eu dar uma olhada se já terminaram. 

A professora circula a sala lendo a escrita dos alunos no caderno. Ela dá mais 
tempo para os alunos terminarem de copiar o exercício do quadro. 

Aluno: professora, o que é frustrada? 

P: frustrada é quando a pessoa se decepciona quando não consegue algo. 

No texto, a raposa estava frustrada por quê? 

Alunos: porque ela não conseguiu pegar um cacho de uvas. 

P: vejam se vocês trazem o dicionário para as aulas. Ele é muito importante 

para tiramos nossas dúvidas em relação a algumas palavras. 

P: ok. Vamos lá. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer. Algo do 

texto que vocês não entenderam? Não? Então vamos lá. Primeiro quesito: A 

atenção da raposa foi capturada pelo cacho de uvas por quê? Então, a gente já viu o 

que era captura, quer dizer a atenção dela foi direcionada, foi dirigida, foi roubada, 

né, para alguma coisa. Por que a atenção dela foi dirigida ou foi capturada? 

P: porque era um dia deverão? 

Alunos: não! 

P: poderia ser esse, era um dia de verão? 

Alunos: não. 

Aluna: poderia! 

P: poderia? Por que poderia? 

Aluna: porque era um dia quente de verão! 

Alunos: Eita, num tem nada a ver. 

P: aqui diz no texto. Era um dia quente e de verão, mas é por conta disso? 

Alunos: não! Era porque estava com sede e calor! 

P: vejam outra alternativa. Estava com sede e calor? É essa a resposta? 

Alunos: é! 
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Alunos: não! 

P: então vamos ver que marcou correto. Quem marcou a primeira questão? 

Ninguém marcou a primeira? Quem marcou a segunda? Quem marcou a terceira? 

Então vamos lá ver. 

À medida que a professora perguntava, algumas crianças levantavam a 

mão. 

P: tem gente que marcou a segunda e gente que marcou a terceira. Ninguém 

tem dúvida com relação à primeira. Todo mundo acha que a atenção dela não foi 

capturada porque era verão. Então vamo lá para a segunda alternativa. Porque ela 

estava com sede e com calor ou porque ela precisava adoçar a boca? 

Alunos: porque estava com sede e calor. Essa foi a resposta foi dada pela 

maioria dos alunos. 

P: vamos ver aqui no texto. Todas as alternativas têm no texto, pois, quando a 

gente pergunta, a gente vai lá para o texto, lemos o texto, para poder compreendê-

lo. Vamos lá. No dia quente de verão. O dia estava quente num tava? A raposa 

passeava por um pomar, com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho 

de uvas. Então, já dá o quê aí a resposta? 

P: prestem atenção aqui, aqueles que confundiram a resposta. Preta atenção! 

No texto, também tem – que precisava adoçar a boca – mas ela precisava adoçar a 

boca, por quê? 

Alunos: porque estava com sede e com calor. 

P: isso. Porque estava com sede e com calor. Então... 

Aluno: ô tia, uma reposta puxa outra. 

P: muito bem. Uma resposta puxa outra, mas se não tiver atenção erra. Essa 

daqui é conseqüência dessa. Essa. Presta atenção! Ela estava com sede e calor, 

mas a atenção dela não foi voltada porque tava quente não e sim porque ela estava 

com sede e com calor, ai ela viu as uvas e pensou – que delícia, pensou a raposa, 

era disso que eu precisava para adoçar a minha boca – mas a atenção dela foi 

direcionada para as uvas porque ela estava com sede e com calor e não porque ela 
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precisava adoçar a boca. Tão vendo aí? Entenderam? Prestem atenção, porque 

uma é conseqüência da outra. 

Aluno: foi isso que a senhora disse – cuidado para não errar porque uma 

engana a outra. 

P: vamos lá agora. Esse daqui ninguém errou, errou? 

Alunos: não! 

P: eu espero que não! Vamos ver. Ninguém responde agora. Prestem 

atenção, apenas escutem! Que tipo de texto é esse? Todo texto, ele tem uma 

finalidade. Todo texto, ele é escrito para um fim. Todo texto! Esse texto aqui, 

também foi escrito com um fim e ele é um tipo de texto, ou é informático, ou é uma 

fábula ou é um humor. Vemos lá. Quem marcou informático levanta a mão. 

Ninguém levantou a mão. 

P: ninguém? Alguém marcou fábula? – muitas crianças levantaram a mão. 

– alguém marcou humor? Quem marcou humor? Ninguém? Então agora vamos 

prestar atenção. 

P: o que é um texto informativo? Levanta a mão, quem poderia me dar um 

exemplo de um texto informativo. Diga você. 

Aluno: atenção! Perigo! cão feroz. 

P: outro aluno? 

Aluno: jornal que informa alguma coisa. 

Aluna: cão perigoso também pode ser uma informação. 

P: quem mais? 

Aluno: é um texto que traz alguma informação. 

P: esse texto traz alguma informação? 

Alunos: traz. 

P: traz ou não traz? 
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Alunos: não! 

P: não, ele não traz nenhuma informação. 

P: então, vejam uma coisa. Ele é um texto humorístico? 

Alunos: não! 

P: não. Então se não é um texto informático e nem humorístico, vocês 

marcaram o quê? E o que é uma fábula? 

Alunos: é uma mentira! 

P: fábula é uma mentira? 

Aluno: a fábula é uma lição de moral. 

Aluna: toda vez que tem uma fábula ela é pequena e no final tem uma lição. 

Aluno: é uma lição de vida. 

Aluna: tia, é histórias que acontecem com animais. 

P: ahhhhhhhh... olha aí o complemento. Vejam, cada um foi dizendo uma 

coisinha. Então atenção, karen disse que a fábula é um texto pequeno. Não 

necessariamente uma fábula é pequena. Tem cada fábula, ó, enorme. Então, uma 

fábula, esse negócio de texto pequeno não é. 

P: disseram que fábula traz uma lição de vida, ou seja, uma lição de moral. O 

que é lição de moral? Lição de vida? É uma lição que ensina coisas para a nossa 

vida, para a gente refletir. A gente refletir sobre aquilo. Ai, Giovana disse que são 

contadas com animais. Normalmente, a maioria das fábulas que tem como 

personagens. Normalmente o texto vem também em forma de quê?vem em texto 

corrido, vem feito uma poesia? 

Aluna: ô tia, quando eu leio uma fábula tem sofrimento! 

P: não é sofrimento, é frustração de não saber lhe dar com as coisas. Não é 

sofrimento. O que é frustração? São coisas que a gente não consegue realizar. Isso 

é para a gente pensar e refletir. Então, fábula, na maioria das vexes os personagens 

são os animais que dialogam, que conversam, a maioria são diálogos entre os 
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personagens, trazem uma lição de moral, trazem um ensinamento, uma lição de vida 

para o leitor. Onde é que está aqui a lição de moral? 

Neste momento, as crianças lêem o trecho do texto em voz alta. 

P: Vejam o que a fábula diz pra gente – que as pessoas quando não 

consegue o que querem ficam frustradas porque não conseguiram aquilo ou não 

conseguiram fazer alguma coisa. Então, a frustração foi porque a raposa não teve 

força suficiente pra pular e pegar as uvas. Ela disse que a culpa era dela? 

Alunos: não! 

P: ela não colocou que a culpa era do salto dela. Ela foi dizer que as uvas 

estavam verdes! Ela arranjou um motivo.  

 Alunos: tia, qual a diferença entre lição de moral e ensinamento. 

P: os dois são a mesma coisa, mas vejam, quando vocês leram o texto de 

Cynthia, o texto de Cynthia tinha assim – esta fábula ensina... – só que como eu 

queria saber de vocês, que tipo de texto era esse, então eu tirei a palavra fábula e 

botei, este texto... porque se eu botasse, esta fábula...estava dizendo que tipo de 

texto era esse. Então, a resposta é fábula. Todo mundo entendeu o que é uma 

fábula? Então olhem... prestem atenção, escutem, ninguém responda. 

Neste momento a professora lê a 3ª questão. 

1) No texto a raposa fala três vezes. O sinal de travessão foi substituído por 
(  ) dois pontos 
(  ) ponto final 
(  ) aspas 
P: vocês sabem o que é travessão? 

Aluno: é o espaço que dá para o começo da frase. 

P: é o espaço? Quando a pessoa fala no texto, qual é o sinal que a gente 

coloca? 

Alunos: travessão. 

P: muito bem. Travessão é um traçinho que se coloca, mas não é um espaço. 

É porque quando a pessoa vai falar, tem palavras que é preciso colocar o travessão. 
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Então, prestem atenção. Sabendo que todo mundo sabe o que é um travessão, 

podemos dizer que ele pode ter sido substituído por dois pontos, por ponto final ou 

aspas? Quem marcou dois pontos? Você sabe o que é dois pontos Letícia? É isso 

aqui ó – e aponta no quadro os dois pontos. 

P: ponto final. Quem marcou ponto final? Ponto final é ponto. É uma frase e 

termina. Pronto, acabou. E essa outra? Presta atenção – às vezes, quando uma 

pessoa vai falar, por exemplo, os dois pontos vêm antes para dizer que alguém vai 

falar e depois pode vir um travessão ou aqui nesse caso vieram as aspas. 

P: então olhem, vamos identificar no texto as falas. – neste momento, a 

professora vai ao quadro e aponta as falas na fábula com ajuda das crianças. 

Obs: o sinal toca e a professora sinaliza que as crianças devem arrumar as coisas. 

Ela lembra que a correção da atividade terá continuidade no dia seguinte. 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

1) Nome fictício:  

2) sexo: F ( )    M (  ) 

3) Formação:  

Fundamental I:   (  ) Escola Pública       (   ) Escola Particular 

Fundamental II:   (  ) Escola Pública       (   ) Escola Particular 

Ensino Médio:    (  ) Magistério       (  ) Científico 

Outro:______________________________________ 

                        (  ) Escola Pública       (  ) Escola Particular 

                       Ano de conclusão:   

3º grau: 

Curso:   

 Instituição:  

Ano de conclusão:   

Pós-graduação: 

Curso:   

Instituição:   

Ano de conclusão:   

Ano de início (se está fazendo):   

 

 4) Experiência Profissional: 

 

    4.1 Anos de experiência (há quanto tempo você ensina?):   

 4.2 Anos de experiência na Rede Municipal:  

   4.3 Séries que lecionou /leciona em:  

  2007:  

2008:                               

2009:  
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista 

 

 

Nome fictício:___________________________________________________ 

 

História como leitora e Concepções de leitura 

 

1. Quais as suas lembrança de quando você aprendeu a ler? 

2. Você lia quando criança? O que lia? 

3. E na adolescência? 

4. Que espaço a leitura teve na sua formação como professora? 

5. E hoje, como você percebe sua leitura? (O que lê para trabalhar? O que lê 

que não tem a ver com o trabalho?) 

6. Pra você o que é leitura? 

Práticas de ensino da leitura 

7. Para você, como deve ser o ensino de Língua Portuguesa? 

8. Que tipo de desempenho em leitura você espera que seus alunos dessa 

turma atinjam, nesse ano? 

9. Em quais disciplinas você trabalha com a leitura? 

10. Que tipo de atividades de leitura você realiza em sala de aula? 

11. De que forma você trabalha compreensão de textos com seus alunos? 

12. Que tipo de dificuldades você encontra no trabalho com a compreensão de 

textos? 

13. Você usa o LD para ensinar leitura? Caso sim, como e o que acha dele? Caso 

não, por quê? 
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APÊNDICE D – Texto da entrevista com as professoras 

 

Entrevista  - professora 1 

1) Para você como deve ser o ensino da língua portuguesa? 

 

Olhe, o ensino da língua portuguesa, eu acho, que tem que ser extremamente 

contextualizado, né. Diante do que os meninos sabem. É a gente transformar 

o conhecimento deles para o conhecimento científico. Pegar tudo o que os 

alunos tem para, diante do que eles trazem. (os conhecimentos prévios  - 

eu digo). É, veja o que eles tem no dia a dia, as informações erradas que 

eles tem para a gente poder transformar isso em conhecimentos. 

 

2) Que tipo de desempenho em leitura, você espera que seus alunos dessa 

turma atinjam? 

 

Olhe, principalmente, que eles saibam, assim, interpretar, fazer inferências, 

que é o principal, que eles tem muita dificuldade de compreender o que eles 

lêem. Então, a dificuldade é bastante.tem alunos que são bons, mas uma 

grande dificuldade, você vê, hoje mesmo, você teve oportunidade, que agente 

explica, mas mesmo assim eles tem dificuldade de compreender: palavras 

que eles não conhecem. Então, isso dificulta a compreensão, bastante, dos 

textos. 

 

3)  Em quais disciplinas você trabalha com a leitura? 

 

Todas né. Num tem como, todas elas se trabalha a leitura. A matemática 

principalmente, porque se eles num, é... língua portuguesa nem se fala né, 

você trabalha toda hora. E... matemática, você vai dar um problema, eles 

precisam compreender. Então, toda hora, se o aluno não compreende, ele 

não consegue resolver uma situação problema. Então, tudo passa pela 

questão da compreensão. E é onde eles tem maior dificuldade, às vezes eles 

lêem, aí vem me perguntar - “tia, o que é isso?” – eu digo, releia, porque não, 

acho que, eu não sei se eles não foram trabalhados, não sei, eu não consigo 
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entender, mas a dificuldade de compreender é muito grande, sabe? Eles 

decodificam, mas eles não compreendem. Eu acho que também, mesmo 

assim, das séries iniciais, o aluno é formado para decodificar, não se trabalha 

a leitura junto com a compreensão. E daí a dificuldade quando eles chegam 

na 4ª série e eles, é...pra gente poder fazer um trabalho de inferência com ele 

é muito difícil, porque se você puxa a compreensão, eles agora tão bom 

melhores, assim, mas é muito, é extremamente cansativo, porque eles não 

entendem. A minha maior dificuldade é essa, é a questão da compreensão: 

na própria língua portuguesa, em matemática, em ciências, você trabalha 

língua portuguesa, porque sem ler às vezes eles não entendem o que os 

textos estão trazendo, geografia, não é, história, toda hora você ta 

trabalhando leitura. Não tem como você não trabalhar leitura. Todo dia você 

trabalha leitura. E aí você trabalha compreensão, se você fizer uma 

interdisciplinaridade, você ta trabalhando a leitura todos os dias. De forma 

diferente trazendo outros tipos de conhecimento como também em língua 

portuguesa a gente percebe que a gente ta dando alguma coisa, um texto, 

mas ai puxa pra outra coisa, ai você, é uma dúvida de um aluno e quando 

você vê, você ta dando um outro assunto, ciências né, você ta dando história, 

então a interdisciplinaridade com a língua portuguesa é permanente. 

 

4) Que tipo de atividades de leitura, você realiza em sala de aula? 

 

Bom, eu realizo a leitura oral com eles né. Eu sempre peço que eles façam a 

leitura oral, porque a leitura oral, faz com que o aluno já de imediato, ele 

tenha um contato com o texto, né, com as palavras. Você vê, quando a gente 

pega um texto novo pra eles, eles têm dificuldade de ler aquelas palavras que 

não é de uso comum deles. Normalmente eu peço, nem sempre. Às vezes 

uma leitura, é...coletiva né, cada um lê um pouco e eu sempre faço também, 

quando eu acho necessário, fazer uma leitura compartilhada com eles, como 

essa que eu fiz hoje, porque como eu vi que o texto tinha muitas palavras que 

eles não entendiam, então a gente precisa fazer uma leitura compartilhada. 

Então existe vários momentos de leitura, mas eu sempre utilizo todas, ás 

vezes, faço também, dependendo do texto, uma leitura dramatizada ou - 

”vamo lá...essa fila lê” – eu sempre digo – “olhe, na igreja como é que a gente 
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lê? – porque eles tem, ás vezes, necessidade de um ler na frente do outro 

para mostrar que ta na frente – “eu disso, olhe, vocês já foram para a igreja? 

– na igreja quando a gente lê um texto, a gente lê todo mundo junto, ninguém 

bota um pé na frente e o outro atrás, se não o padre não vai entender nada 

ou o pastor, num sei o quê. Então eu sempre peço que - “olhe, preste 

atenção, a gente tem que seguir todo mundo junto, parar todo mundo junto” – 

e aí a gente vai trabalhando a questão da pontuação, da entonação, a 

fluência. Gosto sempre de ler, às vezes, depois, às vezes eu faço outro tipo 

de leitura com eles também, eu leio pra eles, para que eles percebam a 

fluência, a entonação, a pontuação. Também eu gosto de ler assim para eles, 

para eles perceberem como é que se lê um texto. Todos os tipos de 

modalidade, a gente lê. 

 

5) De que forma você trabalha a compreensão de textos? 

 

Olhe, eu sempre faço assim, se tem várias maneiras né, cada texto eu 

trabalho de uma forma diferente, ás vezes eu dou o texto e peço para que 

eles me digam o que eles compreenderam do texto – “vamo lá...o quê que 

vocês entenderam do texto?” – ás vezes quando o texto é mais difícil eu peço 

para que, é... – “vamo lá... vamo contar a história.” – aí um conta um pedaço 

– “o quê que o outro entendeu?, vamo completar também o quê o colega já 

disse...o quê que ta faltando no texto? – né, eu sempre procuro assim, e 

também outra forma é perguntando, fazendo inferências, principalmente, ler 

além do texto, né, que eu acho muito importante, coisas que o autor não diz, 

mas que eles tem condições de ir além do texto. 

 

6) Que tipo de dificuldades você encontra com o trabalho da compreensão de 

textos? 

 

É isso mesmo. A falta de conhecimento dos alunos, das palavras que eles 

não conhecem né, isso dificulta muito. A vivência deles, eles têm, mas por 

besteira de compreensão de uma palavra, às vezes significado, sinônimos de 

palavras que eles não entendem, às vezes eles empacam em uma palavra e 

aí gera uma dificuldade de se chegar a compreensão. E também, às vezes, 
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crianças que também tem uma leitura ainda muito, digo, sem fluência, ela não 

compreende, porque não se apropriou de alguma coisa, aí ela vai lendo tão 

lentamente que quando ela termina de ler, ela não compreendeu o que ela 

leu. Ela decodificou tudo, mas ela não conseguiu sintetizar, isso é uma 

grande dificuldade que eu tenho. 

 

7) Você usa o livro didático de língua portuguesa para o ensino da leitura? Caso 

sim, o quê que você acha dele? 

 

Eu uso sim o livro didático, mas além do livro, eu uso outros. O livro didático é 

um suporte, até porque a gente tem dificuldade de tirar Xerox, essas coisas, 

então, a gente sempre precisa do livro didático. E sempre eu me reporto a 

outros textos também que eu acho interessante e porque o livro também não 

traz todos os tipos e gêneros textuais. Eu vou pra frente, eu vou pra traz de 

acordo com a minha necessidade que eu preciso dar. Então, eu seleciono os 

textos que eu vou dá, os tipos, os gêneros textuais e ali, se não tem eu 

procuro outros textos para complementar. Sempre eu trago outros textos, 

porque nem todo livro didático abarca a necessidade do professor. Esse 

mesmo você vê que ele não traz, você vai de cabo a rabo e eles não trazem, 

instrução (gênero textual que ela utilizou na aula do dia da entrevista). 

 

8) Quais as suas lembranças de quando você aprendeu a ler? 

 

Hum...minhas lembranças...aí meu Deus! Eu lembro que eu tinha muita 

vergonha de ler em público, eu não sei porque, é por isso que eu sempre digo 

aos meus alunos – “a gente não tem que ter vergonha” – porque a gente foi 

alfabetizada em uma outra época né, que tudo era muito diferente do que se 

é hoje né, hoje a gente estimula a criança a ler e com a gente, a leitura era 

como se fosse, assim, uma punição né, era a questão de punir. Então, assim, 

eu tinha muita vergonha de ler em público e tento trabalhar muito isso com os 

meus alunos porque eu tinha vergonha de ler em público. 

 

9) Você lia quando criança e o quê lia? 
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Ah, eu lia muito, gostava muito de ler, adorava ler, quando era nova gostava 

muito de ler gibi, gostava muito de ler, demais e aí eu fui crescendo. É, eu 

lembro de uma professora de português que ela trazia uns encartes e Ra uns 

livrinhos, assim, mais ou menos desse tamanho, assim, e agente comprava 

esses livros, ela vendia, eu não sei se ela vendia, era um encarte que você 

escolhia os livros e ela vinha com a coleção e era os livros que você pedia. 

Então eu lia muitos livros, eu sempre gostei muito de ler. Então, meu pai, 

assim, me estimulava muito a ler também e ele sempre comprava esses 

livros, eu lembro demais, eu passava as férias, quando era época de férias, 

ele comprava demais esses livros e todos os livros. Sempre gostei muito de 

ler. Esses eram os que me lembro mais, era “Cabana do pai Thomaz”... eram 

livros assim. 

 

10) E na adolescência? 

 

Na adolescência, eu li, mas eu acho que eu lia mais, eu digo adolescência 

até, deixa eu ver, uns quatorze, quinze anos, foram esses livrinhos, depois 

foram romances, que eu gostava muito de ler, aí depois da adolescência aí 

chega aquela fase em que você, gosta de ler, mas aí, eu lembro que a gente 

era mais obrigado a ler os livros de escola, aí vinha aquela questão da 

obrigação, ler por obrigação, os livros de escola, que já não é legal né. Eu 

acho que ler tem que ser um... vontade né, estímulo pra você ler aquilo, 

então,  eu me lembro bem que já na adolescência para o vestibular você lia 

por obrigação. A questão do acúmulo de muitas atividades, de estudo e tudo 

mais, aí você passa a ler por obrigação porque ia fazer vestibular. Então, 

tinha que ler aqueles livros de literatura que iam cair no vestibular. Então 

eram livros obrigatórios, uns livros alguns bons, mas outros chatos que a 

gente lia porque tinha que ler. 

11) Que espaço a leitura teve na sua formação como professora? 

 

Ah muito, eu acho que eu aprendi demais lendo, embora gostaria de ter mais 

tempo pra ler, mas hoje em dia, assim, o trabalho dificulta muito a leitura, o 

professor tem que te lendo muito né, mas assim, eu sempre que posso, eu 

estou lendo, sempre que posso to pesquisando trazendo alguma coisa nova 
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para meus alunos, tentando fazer alguma coisa diferente do que a gente 

aprendeu como alunos, então é por isso que eu digo, os professores, as 

pessoas que vão ser professoras, elas normalmente, elas se espelham muito 

nos seus professores né, naquilo que você aprendeu, porque o curso mesmo, 

ele não ensina você a ser professora, você tem que buscar e ninguém 

aprender ser professor, a gente aprende a teoria, mas eu acho muito que é 

uma questão nata, é o que eu estava dizendo aqui para uma estagiária, a 

questão de você também de gostar  de ensinar, não adianta você ter só 

teoria, porque teoria não leva você muito não você se esforça, você tem que 

ter muita prática e gostar porque é um ofício muito difícil. 

 

12) Para você o que é leitura? 

 

Ah, a leitura eu acho que é tudo né. Eu acho que você viaja na leitura, você 

aprende com a leitura, você adquire conhecimento com a leitura, sobretudo, 

conhecimento né.  Você não precisa, é... o professor, ele é um intermediador, 

mas  a leitura leva você para o além. Acho que a leitura é o primordial, a 

pessoa que não lê, ela realmente, não adquire conhecimento. 

 

 

Entrevista  - professora 2 

 

 

1) Quais as suas lembranças de quando você aprendeu a ler? 
 

Quem me ensinou a ler foi uma professorinha de bairro, eu me lembro que eu 

aprendi a ler com ela com uma cartilha muito gostosa de ler, com umas imagens 

muito assim, interessantes e que eu gostava muito. E quando eu comecei a ler, 

eu comecei a ler tudo né, tudo o que vinha na minha frente né, livros, gibis, 

porque meu irmão tinha muitos gibis também, até literatura espírita ele tinha, tudo 

tinha na estante, aí eu também pegava tudo. 

 

2) E na adolescência, o que você passou a ler? 
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Eu lia muitos livros, eu li Jorge Amado, eu lia livros sobre Buda, porque onde eu 

estudava tinha uma biblioteca estadual e eu tinha uma carteirinha e estava 

sempre lá pegando livros emprestados. Então, eu lia de tudo. Todo tipo de 

literatura eu estava lendo. 

 

3) E hoje, como você percebe sua leitura? 
 
 

Olhe, a minha leitura mudou em relação a antigamente, porque antigamente eu 

tinha mais tempo. Hoje em dia a minha leitura é mais voltada para a questão 

pedagógica mesmo né, a questão do meu trabalho. Quando eu posso ler, quando 

eu tenho tempo de ler eu tenho muitos livros assim, mas infelizmente, não 

disponho de um tempo para poder me debruçar mesmo porque eu gosto né. 

Infelizmente eu não tenho de ler como eu gostaria. 

 

4) E para você, o que é leitura? 
 
 

Ah, a leitura é você, é você descobrir o mundo. Porque quando você aprende a ler 

você decifra tudo o que está a sua volta né. Eu acredito que as pessoas que não 

sabem ler, elas tem a dificuldade de entender o seu contexto porque não vão 

compreender as palavras escritas, o quê as pessoas estão falando, as notícias. 

Assim, tem aquele conhecimento mesmo do dia-a-dia, mas a parte mesmo que a 

gente pega, do conhecimento formal e é preciso mesmo saber o que as pessoas 

estão querendo dizer com certas coisas. Elas não conseguem sair de um nível 

assim superficial de leitura. 

 

5) Para você, como deve ser o ensino de Língua Portuguesa? 
 
 

O ensino de língua portuguesa deve estar voltado para a parte de leitura, 

interpretação de textos, escrita, a parte gramatical também é importante e é um 
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conjunto né. Agora, é porque principalmente a leitura e a escrita tem um peso 

muito grande, a parte de interpretação de textos. E o ensino da língua portuguesa 

tem que partir daí. Agora, não é muito fácil né, porque nossos alunos não dispõe 

desse acesso nas suas casas. 

 

6) Que tipo de desempenho em leitura, você espera que seus alunos atinjam esse 
ano? 
 
Olhe, eu pretendo né, porque eu estou trabalhando para isso, revendo, 

reavaliando. Eu pretendo que eles leiam com compreensão, escrevem bem 

também, ortograficamente também, escrevam com sentido. Minha pretensão é 

essa, que infelizmente há alunos que chegam para a gente, defasados de leitura 

e escrita e a gente fica fazendo um trabalho de re-ensino constante. O objetivo é 

ver se os meninos conseguem né, atingir um nível mais avançado de leitura e 

compreensão de textos, ler os gêneros textuais, tem que ter acesso também 

porque tem que trazer para a escola esses gêneros. 

 

7) Em quais disciplinas você trabalha a leitura? 
 
 

Olhe, eu trabalho em todas. Trabalho em todas. 

 

8) Que tipo de atividades de leitura você realiza em sala de aula? 
 
 

Eu faço muito assim essa atividade de leitura, eles pegam livrinhos para ler, 

compreender e ilustrarem, leitura deleite. Eu...tem a questão também do jornal, 

das notícias, que a gente começa o dia lendo sempre as notícias e eu quero 

avançar nessa questão, no lugar de eu estar lendo, porque eu faço a leitura e eles 

fazem a interpretação e muitos, às vezes, sabem mais do que eu em relação à 

alguns assuntos, em relação ao futebol, estão por dentro. Então, a gente faz 

leitura da primeira folha do caderno né, do jornal. A gente lê a charge né, fala 

sobre a questão, o quê que eles querem dizer, contextualizando tudo né. E é um 

trabalho que é bem interessante porque todo mundo fica sabendo o que está 

acontecendo na nossa cidade e no mundo também. E tem de casa também o que 

eles assistiram, aí eles contribuem. 
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O próximo passo para essa questão do jornal, é que eles mesmos vão recortar na 

sala as notícias, vão ler e vão passar para os colegas. O próximo passo é esse, 

porque meu objetivo também é esse, passando por mim, mas vai se prolongar por 

eles. 

 

9) Que tipo de dificuldade você encontra no trabalho com a compreensão de textos? 
 
 
Olhe, eu vou dizer, a maior dificuldade, os recursos porque  a gente quer ter 

tempo, como eu disse anteriormente, porque eu queria ter tempo para procurar 

bons textos, a gente não tem, não tem esse tempo para estar parando para um 

planejamento na escola, como antigamente nós tínhamos. A maior dificuldade é 

essa aí, é que a gente não tem, não tem como fazer uma seleção, não tem como 

você parar, recortar, usar esse ou aquele. Então, a gente precisa muito do apoio 

da coordenação nesse sentido, porque se a gente chegar e encontrar um material 

disponível, é só a gente pegar e levar porque o nosso tempo é escaço. 

Quanto aos alunos, a defasagem mesmo de leitura e escrita que eles já chegam, 

porque aí a gente quer avançar com um grupo, mas tem um ou outro e a gente 

fica se dividindo entre um e outro, se chegasse um grupo, mais ou menos 

nivelado, mas são casos muito gritantes, meninos que não sabem ler nada, não 

sabe ler um alfabeto, e outros que já estão bem, já no nível de 5ª série. 

 

10)  Você utiliza o livro didático de Língua Portuguesa para o ensino da leitura? 
 

 

Usamos sempre assim, no sentido de usar nos dias que tem marcado, aulas de 

Língua Portuguesa, nós usamos sim. Só que tem essa questão, a gente quer 

atingir a todos, porém nem todos conseguem, então com esses meninos que 

ainda não conseguem, a gente traz outras atividades e vai dando outro 

acompanhamento bem próximo ali, mesmo usando o livro. Eu acho que há livros 

melhores, porque quando a gente procura apoio em outros livros, é porque o que 

a gente tá usando não é muito adequado, não ta servindo assim né, então eu uso 

outros livros para poder conduzir minhas aulas, porque eu acho que há melhores. 
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ANEXO 1- Instrumento do Pré-teste 

 

 

 

Língua Portuguesa 
1ª Atividade de leitura  

 

 

 
Data: ___/___/___ 

Aluno:___________________________________ 
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1) Leia o texto e responda:  
 
 

O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o 
mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os 
animais. 

MAVIAEL MONTEIRO, JOSÉ. Bichos que usam disfarces 
para defesa. Folhinha, 6 nov. 1993. 

 
 

O bicho se parece com (Descritor 1 - Localizar informações explícitas) 

 

a) Florzinha seca. 

b) Folhinha verde. 

c) Galhinho seco. 

d) Raminho de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

O disfarce dos bichos 
 

Você já tentou pegar um galhinho seco e ele virou bicho, abriu 
asas e voou? Se isso aconteceu é porque o graveto era um inseto 
conhecido como "bicho-pau". Ele é tão parecido com o galhinho, que 
pode ser confundido com o graveto.  

Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E há 
grilos que imitam folhas.  

Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que 
estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros 
bichos que servem de alimento.  

Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação.  
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2) Leia a tirinha e responda:  

 

 

 

 

 

 

No 3º quadrinho, a expressão do personagem e sua fala "AHHH!" indica que 
ele ficou (Descritor 3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão) 
 
 
(A) acanhado.  
 
(B) aterrorizado.  
 
(C) decepcionado.  
 
(D) estressado. 
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3) Leia o texto:  

Sobrenome 
 

Como vocês sabem 
Frankenstein foi feito 
com pedaços de pessoas diferentes: 
a perna era de uma, o braço de outra, 
a cabeça de uma terceira 
e assim por diante. 
Além de o resultado 
ter sido um desastre 
houve um grave problema 
na hora em que Frankenstein 
foi tirar carteira de identidade. 
Como dar identidade 
a quem era uma mistura 
de várias pessoas? 
A coisa só se resolveu 
quando alguém lembrou 
que num condomínio 
cada apartamento 
é de um dono diferente. 
Foi assim que Frankenstein Condomínio 
ganhou nome e sobrenome 
como toda gente. 

 
 

PAES, José Paulo. Lé com Cré. São 
Paulo: Ática, 1996. 

 

 

 

O texto trata, principalmente (Descritor 6 - Identificar o tema de um texto) 

 

a) das aventuras de uma menina. 

b) das brincadeiras de uma boneca. 

c) De uma boneca muito especial. 

d) Do dia-a-dia de uma menina.   
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4) Leia o texto a seguir:  

 

A raposa e as uvas 
 

 Num dia quente de verão, a raposa 
passeava por um pomar. Com sede e calor, sua 
atenção foi capturada por um cacho de uvas.  

“Que delícia”, pensou a raposa, “era disso 
que eu precisava para adoçar a minha boca”. E, de 
um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar 
as uvas.  

Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da 
videira, dizendo: “Aposto que estas uvas estão 
verdes.”  

Esta fábula ensina que algumas pessoas 
quando não conseguem o que querem, culpam as 
circunstâncias.  

 
http://www1.uol.com.br/crianca/fabulas/noflash/raposa. htm)  

 

 

A frase que expressa uma opinião é (Descritor 11 - Distinguir um fato da opinião 
relativa a esse fato) 

 

a) “a raposa passeava por um pomar.” 

b) “sua atenção foi capturada por um cacho de uvas.” 

c) “a raposa afastou-se da videira” 

d) “aposto que estas uvas estão verdes” 
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5) Leia o texto e em seguida responda:  

 

Talita  
 
 

Talita tinha a mania de dar nomes de gente aos objetos da casa, e 
tinham de ser nomes que rimassem. Assim, por exemplo, a mesa, para 
Talita, era Dona Teresa, a poltrona era Vó Gordona, o armário era o 
Doutor Mário. A escada era Dona Ada, a 
escrivaninha era Tia Sinhazinha, a lavadora era Prima Dora, e assim por 
diante. 

Os pais de Talita achavam graça e topavam a brincadeira. Então, 
podiam-se 
ouvir conversas tipo como esta: 

— Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da Tia 
Sinhazinha! 

— É pra já, papai. Espere sentado na Vó Gordona, que eu vou 
num pé e volto 
noutro. 

Ou então: 
— Que amolação, Prima Dora está entupida, não lava nada! 

Precisa chamar o 
mecânico. 

— Ainda bem que tem roupa limpa dentro do Doutor Mário, né 
mamãe? 

E todos riam. 

BELINKY, Tatiana. A operação do Tio Onofre: 
uma história policial. São Paulo: Ática, 1985. 

 

 

A mania de Talita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela 
é (Descritor 4 - Inferir uma informação implícita em um texto) 

 

a) Curiosa. 

b) Exagerada. 

c) Estudiosa. 

d) Criativa. 
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Língua Portuguesa 
2ª Atividade de leitura  

 

 

 
Data: ___/___/___ 

Aluno:___________________________________ 
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1) Leia o texto e responda: 

 

Qualquer vida é muita dentro da floresta 

 

Se a gente olha de cima, parece tudo parado. 
Mas por dentro é diferente. 
A floresta está sempre em movimento. 
Há uma vida dentro dela que se transforma 
sem parar. 
Vem o vento. 
Vem a chuva. 
Caem as folhas. 
E nascem novas folhas. 
Das flores saem os frutos. 
E os frutos são alimento. 
Os pássaros deixam cair as sementes. 
Das sementes nascem novas árvores. 
As luzes dos vaga-lumes são estrelas na 
terra. 
E com o sol vem o dia. 
Esquenta a mata. 
Ilumina as folhas. 
Tudo tem cor e movimento. 
 

 

ÍNDIOS TICUNA. Qualquer vida é muita dentro da floresta. 
In: O livro das árvores. 2. ed. Organização Geral dos 

Professores Ticuna Bilíngues, 1998. p. 48. 

 

 

No trecho “Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar.” , a palavra 

sublinhada refere-se à (Descritor 2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, 

identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um 

texto) 

 

a) floresta. 

b) chuva. 

c) terra. 

d) cor. 
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2) Leia e Responda:  

 

A Raposa e o Cancão 
 
 

Passara a manhã chovendo, e o Cancão todo molhado, sem poder 
voar, estava tristemente pousado à beira de uma estrada. Veio a raposa 
e levou-o na boca para os filhinhos. Mas o caminho era longo e o sol 
ardente. Mestre Cancão enxugou e começou a cuidar do meio de 
escapar à raposa. Passam perto de um povoado. Uns meninos que 
brincavam começam a dirigir desaforos à astuciosa caçadora. Vai o 
Cancão e fala:  

— Comadre raposa, isto é um desaforo! Eu se fosse você não 
agüentava! Passava uma descompostura!...  

A raposa abre a boca num impropério terrível contra a criançada. 
O Cancão voa, pousa triunfantemente num galho e ajuda a vaiá-la...  
 
 

CASCUDO, Luís Câmara. Contos tradicionais do 
Brasil. 16ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 

 

 

 

 

No final da história, a raposa foi (Descritor 7- Identificar o conflito gerador do 

enredo e os elementos que constroem a narrativa) 

 

a) corajosa. 

b) cuidadosa. 

c) esperta. 

d) ingênua. 
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3) Leia e responda: 

 

 
 
 

BIRD, M. Manual prático de bruxaria. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 1997. p. 25. 
 
 
 
 
 

 
No texto, uma PASSAGEM ENGRAÇADA é (Descritor 13 - Identificar efeitos de ironia ou 

humor em textos variados) 

a) “Amarre um feixe de ramos secos. 

b) “A versão moderna da vassoura tem suas limitações.” 

c) “Bata numa superfície dura.” 

d) “Enfie o cabo da vassoura no feixe.” 
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4) Leia o texto e em seguida responda a questão: 
 

 
O que disse o passarinho 

 
 

Um passarinho me contou 
que o elefante brigou 

com a formiga só porque 
enquanto dançavam (segundo ele) 

ela pisou no pé dele! 
Um passarinho me contou 
que o jacaré se engasgou 

e teve de cuspi-lo inteirinho 
quando tentou engolir, 

imaginem só, um porco-espinho! 
 

Um passarinho me contou 
que o namoro do tatu e a tartaruga 
deu num casamento de fazer dó: 

cada qual ficou morando em sua casca 
em vez de morar numa casca só. 

Um passarinho me contou 
que a ostra é muito fechada, 
que a cobra é muito enrolada 

que a arara é uma cabeça oca, 
e que o leão-marinho e a foca... 

 
Xô xô, passarinho, chega de fofoca!  

  
PAES, José Paulo. O que disse o passarinho. In: 

____.Um passarinho me contou. São Paulo: Editora 
 

 
 
A pontuação usada no final do verso “e que o leão-marinho e a foca...” sugere 
que o passarinho (Descritor 14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações) 
 
 
a) está cansado. 

b) está confuso. 

c) não tem mais fofocas para contar. 

d) ainda tem fofocas para contar. 
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5) Leia o texto e responda: 

 

 
 

CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antônio. 
Alp Alfabetização: análise, linguagem e pensamento. 
São Paulo: FTD, 1995, p. 149. 

 
 
 
 

A bicicleta pode ser paga em (Descritor 5 - Interpretar texto com auxílio de material 

gráfico diverso - propagandas, quadrinhos, foto, etc.) 

 

(A) três vezes. 

(B) seis vezes. 

(C) dezoito vezes. 

(D) vinte e seis vezes. 
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Língua Portuguesa 
3ª Atividade de leitura  

 

 

 
Data: ___/___/___ 

Aluno:___________________________________ 
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1) Leia o texto e responda: 

 

EVA FURNARI  
 

EVA FURNARI - Uma das principais figuras da literatura para 
crianças. Eva Furnari nasceu em Roma (Itália) em 1948 e chegou ao 
Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde muito jovem, sua 
atração eram os livros de estampas e não causa estranhamento algum 
imaginá-Ia envolvida com cores, lápis e pincéis, dese- nhando mundos e 
personagens para habitá-Ios...  

Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao 
universo das Artes Plásticas expondo, em 1971, desenhos e pinturas na 
Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, em uma mostra 
individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. No entanto, erguer 
prédios tornou-se pouco atraente quando encontrou a experiência das 
narrativas visuais.  

Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias 
sem texto verbal, isto é, contadas apenas por imagens. Seu primeiro 
livro foi lançado pela Ática, em 1980, Cabra-cega, inaugurando a 
coleção Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil -FNLlJ.  

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, 
entre eles contam o Jabuti de “Melhor Ilustração” - Trucks (Ática, 1991), 
A bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho (1998) - setes láureas 
concedidas pela FNLlJ e o Prêmio APCA pelo conjunto de sua obra. 
 
 

http://caracal. imaginaria. cam/autog rafas/evafurnari/index. HTML 
 
 

 
A finalidade do texto é (Descritor 9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros) 
 
 

a) apresentar dados sobre vendas de livros. 

b) divulgar os livros de uma autora. 

c) informar sobre a vida de uma autora. 

d) instruir sobre o manuseio de livros. 
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2) Leia os dois textos e responda:  

 

 

 

 

 

Ao compararmos os dois convites notamos que são diferentes porque 

(Descritor 15 - 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) os dois pertencem ao mundo real. 

b) os dois pertencem ao mundo imaginário. 

c) apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. 

d) os dois têm as mesmas informações para os convidados. 
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3) Leia e responda:  

 

Poluição do solo  
 
É na camada mais externa da superfície terrestre, chamada solo, que se 
desenvolvem os vegetais. Quando o solo é contaminado, tanto os 
cursos subterrâneos de água como as plantas podem ser envenenadas.  
Os principais poluentes do solo são os produtos químicos usados na 
agricultura. Eles servem para destruir pragas e ervas daninhas, mas 
também causam sérios estragos ambientais.  
O lixo produzido pelas fábricas e residências também pode poluir o solo. 
Baterias e pilhas jogadas no lixo, por exemplo, liberam líquidos tóxicos e 
corrosivos. Nos aterros, onde o lixo das cidades é despejado, a 
decomposição da matéria orgânica gera um líquido escuro e de mau 
cheiro chamado chorume, que penetra no solo e contamina mesmo os 
cursos de água que passam bem abaixo da superfície.  

{...} 

 

Almanaque Recreio. São Paulo: Abril. Almanaques CDD_056-9. 2003. 

 

 

No trecho “É na camada mais externa da superfície terrestre”, a expressão 

sublinhada indica (Descritor 12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes 

no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc) 

 

a) causa. 

b) finalidade. 

c) lugar. 

d) tempo. 
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4) Leia a carta e responda:  

 

Feias, sujas e imbatíveis 
(fragmento) 

 
As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto 

no deserto como nos pólos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? 
Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada 

do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não 
fosse por um único detalhe: as baratas. Assim como nós, elas 
também ficam bem animadas com o calor. 

Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se 
reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos 
de nossas casas. 

Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, 
ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro, são três vezes 
maiores. 
 

Revista Galileu. Rio de Janeiro: 
Globo, Nº 151, Fev. 2004, p. 26. 

 

 

A expressão “Vai encarar?” é marca de linguagem (Descritor 10 - Identificar as 

marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto) 

 

a) científica. 

b) formal. 

c) informal. 

d) regional. 
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5 ) Leia o texto a seguir e responda: 

 

A Costureira das Fadas 
(Fragmento)  

 
Depois do jantar, o príncipe levou Narizinho à casa da melhor 

costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos 
lindos, lindos até não poder mais! Ela mesma tecia a fazenda, ela 
mesma inventava as modas.  

– Dona Aranha – disse o príncipe – quero que faça para esta 
ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa 
em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte.  

Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada 
por seis aranhinhas muito espertas, principiou a tomar as medidas. 
Depois teceu depressa, depressa, uma fazenda cor-de-rosa com 
estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu 
também peças de fita e peças de renda e de entremeio — até carretéis 
de linha de seda fabricou. 
 

 
MONTEIRO LOBATO, José Bento. Reinações 

de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1973. 
 

 

O príncipe quer dar um vestido para Narizinho porque (Descritor 8 - Estabelecer 

relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto) 

 

 

a) ela deseja ter um vestido de baile. 

b) o príncipe vai se casar com Narizinho. 

c) ela deseja um vestido cor-de-rosa. 

d) o príncipe fará uma festa para Narizinho. 

 

 

 

 



202 

 

ANEXO 2 – Instrumento do Pós-teste 

 

 

Língua Portuguesa 
4ª Atividade de leitura  

 

 

 

 
 

Aluno:_________________________________ 
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1) Leia o texto abaixo 

 

Pipoca 

 

• 2 xícaras de milho de pipoca 

• 1 colher de manteiga ou óleo 

• Sal a gosto 

Coloque a manteiga ou óleo numa panela grande e leve ao fogo 
forte. Junte o milho e mexa sem parar. Quando o milho começar a 
estourar tampe a panela e abaixe o fogo para não queimar. 

OBS.: Se gostar de pipoca doce faça uma calda de açúcar em 
ponto de fio e jogue as pipocas que já devem estar prontas. 
Misture bem, esfrie e sirva. 

REIS, Emanuel de Carvalho. Mesa do Pimpolho. Paraná. s/d. ( Coleção A turma do Pimpolho) 
 
 
 
 
De acordo com esse texto, para se preparar pipoca coloca-se, 
inicialmente, na panela D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

 
 
 

a) Calda de açúcar. 

b) Manteiga ou óleo. 

c) Milho em grãos. 

d) Sal a gosto. 
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2) Leia o texto abaixo 

 

 

O Desenhista 

A Professora pegou Joãozinho na sala de aula desenhando caricaturas 
de seus amiguinhos. Tomou seu caderno e disse:  
– Vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso!  
Chegando na sala da diretora, após esta olhar com atenção para os 
desenhos, exclamou com ironia:  
– Muito bonito isso não é seu Joãozinho?  
Respondeu Joãozinho com a maior naturalidade do mundo:  
– Bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que era um 
grande artista, mas a modéstia me impedia de falar sobre o assunto. 
Mas agora, vindo da senhora, sei que é sincero, por isso fico muito 
contente! 
 

Disponível em: www.sitededicas.uol.com.br, acesso em 19 de maio de 2008. 

 

 

No trecho “A professora pegou Joãozinho na sala desenhando...”, a 

palavra destacada significa D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou 

expressão. 

 

e) Surpreendeu, flagrou. 

f) Contraiu, infectou-se. 

g) Apanhou, segurou. 

h) Adquiriu, tomou posse. 
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3) Leia o texto abaixo 

Qualquer vida é muita dentro da floresta 
 
Se a gente olha de cima, parece tudo parado. 
Mas por dentro é diferente. 
A floresta está sempre em movimento. 
Há uma vida dentro dela que se transforma 
sem parar. 
Vem o vento. 
Vem a chuva. 
Caem as folhas. 
E nascem novas folhas. 
Das flores saem os frutos. 
E os frutos são alimento. 
Os pássaros deixam cair as sementes. 
Das sementes nascem novas árvores. 
As luzes dos vaga-lumes são estrelas na 
terra. 
E com o sol vem o dia. 
Esquenta a mata. 
Ilumina as folhas. 
Tudo tem cor e movimento. 
 

ÍNDIOS TICUNA. Qualquer vida é muita dentro da floresta. 
In: O livro das árvores. 2. ed. Organização Geral dos 

Professores Ticuna Bilíngues, 1998. p. 48. 

 

 

A idéia central do texto é D6 – Identificar o tema de um texto 
 

 
a) A chuva na floresta. 

b) A importância do Sol. 

c) A vida na floresta. 

d) O movimento das águas. 
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4) Leia o texto abaixo 

O Fazendeiro, seu filho e o Burro 

Um fazendeiro e seu filho viajavam para o mercado, levando consigo um burro. Na 
estrada, encontraram umas moças salientes, que riram e zombaram deles: 
- Já viram que bobos? Andando a pé, quando deviam montar no burro? 
O fazendeiro, então, ordenou ao filho: 
- Monte no burro, pois não devemos parecer ridículos. 
O filho assim o fez.  
Daí a pouco, passaram por uma aldeia. À porta de uma estalagem estavam uns 
velhos que comentaram: 
- Ali vai um exemplo da geração moderna: o rapaz, muito bem refestelado no animal, 
enquanto o velho pai caminha, com suas pernas fatigadas. 
- Talvez eles tenham razão, meu filho, disse o pai. Ficaria melhor se eu montasse e 
você fosse a pé.  
Trocaram então as posições. 
Alguns quilômetros adiante, encontraram camponesas passeando, as quais 
disseram: 
-A crueldade de alguns pais para com os filhos é tremenda! Aquele preguiçoso, 
muito bem instalado no burro, enquanto o pobre filho gasta as pernas. 
- Suba na garupa, meu filho. Não quero parecer cruel, pediu o pai. 

Assim, ambos montados no burro, entraram no mercado da cidade. 
- Oh!! Gritaram outros fazendeiros que se encontravam lá. Pobre burro, maltratado, 
carregando uma dupla carga! Não se trata um animal desta maneira. Deviam 
carregar o burro às costas, em vez de este carregá-los. 
O fazendeiro e o filho saltaram do animal e carregaram-no. Quando atravessavam 
uma ponte, o burro, que não estava se sentindo confortável, começou a escoicear 
com tanta energia que os dois caíram na água. 

Fábulas de Esopo. Disponível em: www.clubedobebe.com.br 

 

Na opinião das camponesas D11- distinguir um fato da opinião relativa a esse 
fato. 
 

a) O fazendeiro e o filho saltaram do cavalo. 

b) O fazendeiro e o filho entraram no mercado da cidade. 

c) O fazendeiro era cruel. 

d) O fazendeiro era moderno. 
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5) Leia o texto abaixo 

TELEVISÃO 
 
Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho.  
Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças 
ir assistir à televisão.  
O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos.  
Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando 
gente, como nas telenovelas.  
Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança.  
Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar 
de verdade com meus amigos e amigas.  
Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm 
gosto de coisa alguma porque ninguém pode comer uma imagem.  
Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são 
gostosos.  
Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela.  

PAES, J. P. Televisão. In: Vejam como eu sei escrever. 1. ed. São Paulo, Ática, 2001, p. 26-27.  
 
 

O trecho em que se percebe que o narrador é uma criança é: D4 – 

inferir uma informação implícita em um texto 
 

a) “Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando 

gente, como nas telenovelas.” 

b) “Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir 

brincar de verdade...” 

c) “Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as 

crianças ir assistir à televisão.” 

d) “Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm 

gosto de coisa alguma...” 
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Língua Portuguesa 
5ª Atividade de leitura  

 

 

 
 

Aluno:_________________________________ 
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1) Leia o texto abaixo 

 

 

Tal mãe, tal filha 

 

Minha mãe diz que trovejo, 
Solto ventos e relâmpagos. 
Despenco tempestades 
por uma coisinha de nada, 
por uma besteirinha qualquer. 

 

Quando ela entra numa guerra, 
numa tempestade em copo d’água, 
como todo o seu lado de fera, 
fico com vontade de perguntar: 
Pra quem será que eu puxei? 

 
 

                  JOSÉ, Elias. Cantigas de adolescer. Ed. Atual, 1992, p. 24. 

 

 

No trecho “Quando ela entra numa guerra,” o pronome ela se refere 
à D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

 
 

a) Filha. 

b) Guerra. 

c) Mãe. 

d) Tempestade. 
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2) Leia o texto abaixo 

 

 

 

O fato gerador dessa história foi D7 – Identificar o conflito gerador do enredo 
e os elementos que constroem a narrativa. 

 

a) A vontade de Mônica brincar com Magali. 

b) A necessidade de Magali usar o presente. 

c) A dificuldade de comunicação entre as meninas da história. 

d) A dúvida sobre a brincadeira que as meninas iriam escolher. 
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3) Leia o texto abaixo  
 
 

 
Ônibus lotado 

 
O ônibus aguardava no ponto final, no alto da ladeira. Após os 
passageiros entrarem, seguiu ladeira abaixo. 
Eis que um homem de bigode, de meia-idade, começou a correr atrás 
do ônibus. 
Da janela, um passageiro gritou: 
– Esquece cara! O busão já tá lotado. 
E o senhor, ofegante: 
 – Não posso. Sou o motorista! 
 

Disponível em: HTML.www.almanaquebrasil.com.br.html, acesso em 02/07/2009. 

 

 

Esse texto é engraçado, porque D13 - Identificar efeitos de ironia ou humor 
em textos variados. 

 

a) O ônibus desceu a ladeira sem o motorista. 

b) O ônibus já saiu lotado do ponto final. 

c) Um homem de bigode corria ofegante. 

d) Um passageiro ficou gritando da janela. 
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4) Leia o texto abaixo 

 

 

Disponível em http:// uninui.com/tirinhas/Page/158, acesso em 13.07.2009. 
 
 

 
Nos balões que indicam as falas da mulher e das crianças, o ponto 
de interrogação é usado para indicar D14 – Identificar efeitos de sentido 
decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

 
 

 
a) Alegria. 

b) Desânimo. 

c) Entusiasmo. 

d) Surpresa. 
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5) Leia o texto abaixo 

 

 

 

 

O passageiro vai iniciar a viagem D5 – Interpretar texto com auxílio de 
matéria gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). 
 
 
 
a) à noite.  

b) à tarde.  

c) de madrugada.  

d) pela manhã. 
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Língua Portuguesa 
6ª Atividade de leitura  

 

 

 

 
 

Aluno:_________________________________ 
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1) Leia o texto abaixo 

O menino que mentia 

 

 Um pastor costumava levar seu 
rebanho para fora da aldeia. Um dia 
resolveu pregar uma peça nos vizinhos. 
  - Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai 
comer minhas ovelhas! Os vizinhos 
largaram o trabalho e saíram correndo para 
o campo para socorrer o menino. Mas 
encontraram-no às gargalhadas. Não havia 
lobo nenhum. 
 Ainda outra vez ele fez a mesma 
brincadeira e todos vieram ajudar; e ele 
caçoou de todos. 
 Mas um dia o lobo apareceu de fato e 
começou a atacar as ovelhas. Morrendo de 
medo, o menino saiu correndo. 
   - Um lobo! Um lobo! Socorro! 
 Os vizinhos ouviram, mas acharam 
que era caçoada. Ninguém socorreu e o 
pastor perdeu todo o rebanho. 
 Ninguém acredita quando o mentiroso 
fala a verdade. 

 

BENNETT, William J. O livro das virtudes para 

crianças. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

 

O texto tem a finalidade de D9 – Identificar a finalidade de textos de 

diferentes gêneros. 

 

a) dar uma informação. 

b) fazer uma propaganda. 

c) registrar um acontecimento. 

d) transmitir um ensinamento. 
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2) Leia os textos abaixo 

 

Texto I  

Os cerrados 

Essas terras planas do planalto central escondem muitos riachos, rios e 

cachoeiras. Na verdade, o cerrado é o berço das águas. Essas águas 

brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões de pedra. 

Em várias partes do cerrado brasileiro existem canyons com cachoeiras 

de mais de cem metros de altura! 
SALDANHA, P. Os cerrados. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 

 

Texto II   

Os Pantanais  

O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos 

moradores não pretendem sair da região. E não é pra menos: além das 

paisagens e do mais lindo pôr-do-sol do Brasil Central, o Pantanal é um 

santuário de animais selvagens. Um morador do Pantanal do rio Cuiabá, 

olhando para um bando de aves, voando sobre veados e capivaras, 

exclamou: “O Pantanal parece com o mundo no primeiro dia da criação.”  
SALDANHA, P. Os pantanais. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.  

 

Os dois textos descrevem D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar um 

informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das 

condições em que ele foi produzido. 

 

 

a) belezas naturais do Brasil Central. 

b) animais que habitam os pantanais. 

c) problemas que afetam os cerrados.  

d) rios e cachoeiras de duas regiões. 
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3) Leia o texto abaixo 

 

Pepita a piaba 
 
Lá no fundo do rio, vivia Pepita: uma piaba miudinha.  
Mas Pepita não gostava de ser assim.  
Ela queria ser grande... bem grandona...  
Tomou pílulas de vitamina... Fez ginástica de peixe... Mas nada... 
Continuava miudinha.  
– O que é isso? Uma rede?  
Uma rede no rio! Os pescadores!  
Ai, ai, ai... Foi um corre-corre... Foi um nada-nada...  
Mas... muitos peixes ficaram presos na rede.  
E Pepita?  
Pepita escapuliu... Ela nadou, nadou pra bem longe dali!  

 

CONTIJO, Solange A. Fonseca. Pepita a piaba. Belo Horizonte: Miguilim, s.d.  

 

No trecho “Lá no fundo do rio, vivia Pepita” (l. 1), a expressão 
sublinhada dá idéia de D12- Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 
  
 
a) causa.  

b) explicação.  

c) lugar.  

d) tempo. 

 

 

 

 



218 

 

4) Leia o texto abaixo 

 

Meu diário 

 7 de julho 

Pai é um negócio fogo, o meu, o do Toninho, do Mauro, do 

Joca, do Beto e do Zé Luiz são mais ou menos. O meu deixa 

jogar na rua, mas nada de chegar perto da avenida. O Toninho 

está terminantemente proibido de ir no bar do Seu Porfírio, do 

Beto é bem bravo, só que nunca está em casa, por isso o Beto 

é o maior folgado e faz o que quer. Também quando o pai 

chega mixou a brincadeira. O do Joca é que nem o meu. O do 

Zé Luiz deixa, mas é obrigatório voltar as seis em ponto e o do 

Mauro às vezes deixa tudo, outras dá bronca que Deus me 

livre, tudo na tal língua estrangeira que ele inventou.  

AZEVEDO, Ricardo. Nossa rua tem um problema. São Paulo, Paulinas 1986. 

 

No texto “MEU DIÁRIO”, frases como: 
 
“Pai é um negócio fogo...” 

“...o Beto é o maior folgado...” 

“...mixou a brincadeira.” 

 
indicam um tipo de linguagem utilizada mais por D10 – Identificar as marcas 
linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 
 
a) idosos. 

b) professores. 

c) crianças. 

d) cientistas. 
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5) Leia o texto abaixo 

 

 

Por que nós suamos? 

A transpiração serve para controlar a temperatura do nosso corpo, 
evitando que ela aumente demais. Quando praticamos esportes ou em 
dia muito quente, o corpo esquenta. Então, as terminações nervosas 
espalhadas pelo corpo percebem a mudança e enviam um alerta para o 
cérebro, que ordena que comecemos a liberar suor, para que o corpo se 
livre do calor. Mãos e axilas, por exemplo, têm mais glândulas que 
fabricam o suor e, por isso, essas regiões suam mais. 
 

  ILLAS, André. Revista Recreio, Ed. Abril, n. 486. Jul. 2009. 

 

 

De acordo com esse texto, suamos mais nas mãos e nas axilas, 
porque elas D8- Estabelecer a relação causa/conseqüência entre partes e 
elementos do texto. 

 

 

a) enviam um alerta para o cérebro liberar suor. 

b) ficam descobertas em dias mais quentes. 

c) servem para controlar a temperatura do corpo. 

d) Têm mais glândulas que fabricam o suor. 

 

 

 

 

 

 


