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RESUMO 
 

 

 

 

Esta pesquisa pretendeu estabelecer relações entre as práticas de leitura 

desenvolvidas nas salas de aula de escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte e o resultado 

na avaliação do SIMAVE 2002 (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública), em 

Língua Portuguesa, em duas escolas que obtiveram desempenhos diferentes nessa avaliação. 

Para isso, foram observadas as práticas de leitura de duas turmas da 2ª etapa do 2º 

Ciclo de Formação (correspondente à 4ª série do Ensino Fundamental), consideradas mais 

“fracas” e mais “fortes”, em cada uma dessas escolas, durante um semestre, pois se pressupõe 

que uma avaliação externa não leva em conta as especificidades da escola. 

Estabeleceram-se algumas categorias de análise para a comparação das práticas de 

leitura desenvolvidas nas turmas e disciplinas acompanhadas, como o modo de ler os textos, 

as características do material textual, as atividades de leitura realizadas pelos alunos, as 

habilidades presentes nessas atividades e a prática pedagógica realizada em cada turma. 

Como resultado das observações, pode-se afirmar que as práticas de leitura foram 

semelhantes entre as turmas acompanhadas, em relação aos modos de ler, às características do 

material textual e às atividades e habilidades de leitura, havendo algumas diferenças nas 

mediações ou estratégias propostas pelas professoras. Percebe-se, também, que as habilidades 

trabalhadas em leitura possuíam semelhanças às habilidades medidas pela avaliação do 

SIMAVE. Dessa forma, levantam-se algumas hipóteses que podem explicar a obtenção de 

resultados distintos por duas escolas numa avaliação externa, que mede habilidades de leitura, 

como a diferença do nível socioeconômico das escolas e a diferença do nível de aprendizagem 

de leitura entre as turmas. 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

 

 

This research aimed at establishing relationships between reading activities developed 

in the classrooms of schools from the municipal chain of Belo Horizonte and the result of the 

assessment of SIMAVE 2002 (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública), in 

Brazilian Portuguese Language, in two schools with different performances in this 

assessment. 

These schools’ reading activities were observed for a semester. Two classes were 

considered as “weak” and as “strong” ones, in each one of them, we assume that an external 

assessment does not take into account the specificities of each school.  These classes are from 

the second phase of the second “Ciclo de Formação” (Formation Cycle) (which corresponds 

to the 4th grade of “Ensino Fundamental” (Primary School)). 

Some analysis categories have been established to compare reading activities 

developed in classes and subjects which were followed-up, as their way of reading texts, the 

characteristics of the textual material, reading activities carried out by the students, the skills 

present at these activities and the pedagogical practice carried out in each class.  

As a result of these observations, we may state that reading practices were similar 

among the classes followed-up regarding their ways of reading, characteristics of the textual 

material and reading activities and skills, with some differences in reading interventions and 

strategies proposed by teachers. The skills measured by SIMAVE assessment. Thus, some 

hypotheses have been formulated to explain obtaining distinct results by two schools in an 

external assessment, which measures reading skills, such as difference in schools’ socio-

economical level and the difference in the reading learning level among the classes.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

O objeto desta pesquisa começou a ser delineado durante minha trajetória 

acadêmica, quando fui monitora da disciplina Sociologia da Educação, por dois anos. A 

experiência como monitora, aliada às disciplinas do curso de Pedagogia da FaE da UFMG, 

proporcionou-me acesso a estudos referentes à organização interna da escola, analisando 

temas de uma sociologia do cotidiano escolar, relacionada às interações em sala de aula entre 

os atores sociais (professores e alunos) e as práticas pedagógicas. Ciente de que as escolas, 

apesar de possuírem estrutura curricular semelhante, são específicas e heterogêneas, 

pretendia, dessa forma, investigar realidades escolares diferentes, tendo como foco de análise 

a constituição do conhecimento escolar. 

Influenciada pelas teorias pós-críticas de currículo, preocupadas com as conexões 

entre saber, identidade e poder na construção do currículo escolar, pretendia elucidar como o 

currículo, fruto de um processo histórico e social, era constituído em salas de aula com 

realidades escolares diferentes, ou seja, desigualdades no tipo de conhecimento escolar. Para 

isso, intencionava acompanhar a prática do currículo em ação em escolas com Projeto 

Curricular semelhante e estabelecer comparações entre salas de aula com o mesmo nível de 

escolaridade, com o objetivo de apontar as prováveis causas das diferenças encontradas. 

Atuando como professora na Rede Municipal de Belo Horizonte, numa escola 

freqüentada por alunos de camada popular, e ministrando disciplinas relacionadas à leitura, 

como Português, Geografia e História, percebi que alunos com quatro anos de escolarização 

possuíam dificuldades na compreensão dos textos. Decidi, então, delimitar meu objeto de 

pesquisa na análise do ensino-aprendizagem da leitura em escolas consideradas eficazes e não 

eficazes, sob o ponto de vista de uma avaliação externa. Assim, partiria do resultado dessa 

avaliação para a escolha de duas escolas, a fim de acompanhar as práticas de leitura 

desenvolvidas nas turmas, com o objetivo de desvendar as possíveis causas de desempenhos 

diferentes em leitura nessas escolas. Acredito que a leitura seja uma área de linguagem que 

possui relevância para a condição de cidadania dos alunos provenientes de famílias de 

camadas populares, já que deveria inseri-los no mundo letrado. 

Um dos dilemas vividos na pesquisa foi não ter acesso aos relatórios dos 

questionários socioeconômicos aplicados aos alunos na avaliação do SIMAVE (Sistema 
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Mineiro de Avaliação da Educação Pública). Permaneci durante um longo período fazendo 

contatos com o CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação) da UFJF, 

responsável pela coordenação do Programa, e com a SMED (Secretaria Municipal de 

Educação). Por razões burocráticas, o CAED liberava os relatórios com a autorização da 

SMED. Esta não os autorizou. Sempre alegavam empecilhos e afirmavam que esta 

autorização seria feita, mas isso não aconteceu. 

Pretendia utilizar os dados dos relatórios socioeconômicos das escolas para 

sustentar o que afirmo na caracterização das mesmas. Acredito que esses dados seriam 

relevantes para meu trabalho e deveriam ser liberados para estudos que têm como objetivo 

elucidar fatores que poderiam contribuir para a melhoria da educação, já que uma pesquisa 

não divulgaria esses dados nos meios de comunicação e, além disso, os objetos de estudo (as 

escolas investigadas) possuem nomes fictícios. É surpreendente que toda uma pesquisa 

quantitativa, como as análises socioeconômicas das escolas realizadas pelo SIMAVE, fiquem 

arquivadas e não tenham serventia. 

Diante disso, este estudo ganhou um rumo bastante diferente do que se pretendia 

no seu início. Os testes aplicados pelo SIMAVE assim como os resultados sobre as escolas 

tornaram-se, em primeiro lugar, uma referência teórico-metodológica, ficando para um 

segundo plano o seu conteúdo mais específico relativo às habilidades e ao instrumento de 

avaliação. Tornou-se, então, objeto deste trabalho a análise das práticas de leitura em salas de 

aula da rede municipal de ensino fundamental: o que se lê, como e para que se lê, no cotidiano 

da sala de aula, e que possíveis relações podem ser estabelecidas entre essas práticas e o 

resultado e modo de avaliar do SIMAVE. 

Esta dissertação está dividida em duas partes. Na Parte I, apresento a definição do 

problema, a metodologia, os sujeitos da pesquisa e os referenciais teóricos. No Capítulo 1, 

descrevo o problema, explicitando os objetivos da pesquisa; a metodologia utilizada, 

elucidando a escolha das escolas e das turmas; e a caracterização dos sujeitos da pesquisa, 

descrevendo as escolas e as turmas selecionadas. No Capítulo 2, exponho os pressupostos 

teóricos utilizados que deram base à pesquisa, ou seja, uma breve discussão a respeito de 

avaliação interna e externa à escola, os programas de avaliação atuais e concepções de 

letramento subjacentes a alguns desses programas. 

Na Parte II, apresento os dados da pesquisa, que se referem às práticas de leitura 

acompanhadas nas duas escolas. No Capítulo 3, faço uma descrição dos livros didáticos 

utilizados, dos textos e usos dos textos. Nos Capítulos 4 e 5, delineio os eventos de leitura 

observados nas duas turmas acompanhadas em cada escola, ou seja, nas quatro turmas. O 
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Capítulo 6 fecha a Parte II, com uma análise comparativa das práticas de leitura observadas 

nas turmas acompanhadas em cada escola, a aplicação de um teste, seus resultados e a 

indicação percebida pelos dados coletados. E por fim, as considerações finais e as referências 

bibliográficas. 
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O OBJETO DE PESQUISA 
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CAPÍTULO 1 

DEFININDO O PROBLEMA, A METODOLOGIA E OS 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

 

 

1.1. O PROBLEMA 
 
 

Esta pesquisa pretende elucidar as relações estabelecidas entre as práticas de 

leitura construídas nas salas de aula de escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte e o 

resultado na avaliação do SIMAVE 2002 (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

Pública) em Língua Portuguesa, em duas escolas que possuem o mesmo projeto político 

pedagógico (Escola Plural) e que obtiveram desempenhos diferentes na avaliação do 

SIMAVE. 

Com este estudo, desejava esclarecer o que poderia explicar a diferença de 

desempenho em leitura, representado por resultados adquiridos por meio de avaliação externa 

nessas duas escolas. No entanto, percebi que os dados coletados permitiam-me apenas 

estabelecer relações das possíveis causas dessa diferença de resultados no SIMAVE, já que, 

para responder à questão inicial, necessitaria acompanhar as turmas/escolas por um tempo 

maior e ter acesso às avaliações e questionários socioeconômicos aplicados pelo SIMAVE. 

A fim de responder à questão central, estabeleci alguns objetivos específicos, 

como: Existe diferença do nível socioeconômico entre as escolas investigadas? Em que se 

baseia a prática pedagógica em leitura nas salas de aula dessas escolas? As turmas 

acompanhadas estão no mesmo nível de aprendizagem da leitura? As práticas de leitura 

trabalhadas nas escolas possuem relação com as práticas de leitura avaliadas pelo SIMAVE? 

O que se faz na sala de aula, quando se pretende ensinar a ler ou a propiciar aos alunos o 

desenvolvimento de habilidades e competências de leitura? Como se caracterizam os eventos 

de leitura, ou, em outros termos, o que se faz com o texto escrito, na sala de aula? 

Em resumo, esta pesquisa pretende, especificamente: 

1. Descrever e analisar eventos de leitura em turmas da 2ª etapa do 2º ciclo de 

Formação (4ª série do Ensino Fundamental); 
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2. Identificar os gêneros e os tipos de textos selecionados para as práticas de 

leitura nessas turmas; 

3. Descrever e analisar os modos de ler, as atividades de leitura e as maneiras 

como as professoras fazem a mediação entre o aluno-leitor e o texto escrito; 

4. Comparar as práticas de leitura desenvolvidas nas salas de aula e relacioná-las 

às habilidades avaliadas pelo SIMAVE. 

Acredito que esses procedimentos permitem ver o “avesso” da avaliação externa, 

pois esta não tem o objetivo de mostrar as especificidades das escolas e das turmas e acaba 

ignorando fatores fundamentais. O objetivo deste trabalho, então, é elucidar as diferenças 

existentes dentro das escolas e relacionar as práticas de leitura observadas nas salas de aula às 

práticas de leitura medidas pela avaliação do SIMAVE, para que se possa levantar hipóteses 

sobre as causas dos desempenhos diferentes entre as escolas numa avaliação externa. 

 

 

1.2. UM ESTUDO DE CASO 
 

 

A abordagem metodológica caracterizou-se como um estudo de caso, orientado 

por uma perspectiva micro-etnográfica e qualitativa, com um alerta para todas as 

manifestações que constituíam a prática de leitura nas salas de aula. 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Brito e Nóbrega (2000, p.74), “permite a 

descrição aguda de habilidades e competências específicas, principalmente daquelas que 

exigem observação continuada”. Os dados coletados pelo pesquisador no processo de 

investigação garantem segurança na interpretação das respostas do caso em questão e a 

construção de hipóteses consistentes com relação às operações que o sujeito realiza no 

cumprimento da tarefa estabelecida. 

O estudo de caso de cunho etnográfico parece-me uma metodologia capaz de 

revelar toda a complexidade das práticas pedagógicas e das dinâmicas discursivas que elas 

instauram em cada sala de aula. 

Na medida em que o estudo de caso tenta tornar compreensível um tipo de 

fenômeno através da descrição e análise de um ou de uma série de casos pertencentes àquele 

fenômeno (Shaw, 1987), destacaram-se como unidade de análise duas escolas municipais de 

Belo Horizonte e, como foco de estudo, quatro salas de aula da 2ª etapa do 2º Ciclo de 
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Formação, correspondente à 4ª série do Ensino Fundamental, um dos níveis de escolaridade 

avaliado pelo SIMAVE, tendo como ênfase a prática de leitura no contexto escolar. 

O estudo foi realizado, utilizando-se as seguintes técnicas etnográficas para coleta 

de dados: 

• Observação cotidiana das práticas de leitura em salas de aula, durante um 

semestre letivo, e intervenção dos alunos, registradas em diário de campo e em fitas de áudio; 

• Análise de materiais didáticos: livros didáticos, cadernos dos alunos, textos 

utilizados para leitura e atividades de compreensão dos textos; 

• Observação e análise do uso da leitura pelas turmas; 

• Análise comparativa das práticas de leitura realizadas pelas turmas relacionadas 

às práticas de leitura avaliadas pelo SIMAVE; 

• Análise dos documentos da escola, como dados e informações gerais sobre o 

conjunto de alunos; 

• Depoimentos pessoais das professoras das turmas e da coordenação pedagógica 

quanto ao processo de escolha dos materiais didáticos a serem trabalhados para a prática de 

leitura. 

 

Procurei descrever as atitudes dos estudantes e das professoras, questionando-os de 

forma a seguir as pistas detectadas nas observações. 

O processo de coleta de dados contou com alguns procedimentos construídos 

durante a pesquisa, como a observação das turmas mais “fracas” do mesmo nível de 

escolaridade pesquisado e a aplicação de um teste nas turmas acompanhadas. Conforme 

apontam Green, Dixon & Zaharlick (2001) apud Macedo (2004, p.73): 
 

a pesquisa etnográfica não é um processo linear, no qual todas as decisões sobre o 
estudo são tomadas a priori. Trata-se de um processo recursivo, por meio do qual 
questões são geradas, refinadas, revisadas e, nesse processo, a coleta de dados é 
orientada e reorientada, podendo surgir novas perguntas. 

 
Os dados referentes à pesquisa foram coletados durante o 2º semestre de 2003. Os 

dias da semana foram divididos entre as duas escolas. No primeiro mês de observação, 

acompanhei todas as áreas de conhecimento e atividades trabalhadas nas turmas selecionadas, 

pois pretendia conhecer os alunos e as relações estabelecidas entre estes e as professoras. Nos 

meses seguintes, acompanhei não só a disciplina de Português, mas as áreas de conhecimento 
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que utilizavam textos para trabalhar os conteúdos como Geo/História1 e Ciências em ambas 

as escolas. 

Iniciou-se a observação das turmas consideradas mais “fortes” pelas escolas na 2ª 

etapa do 2º Ciclo de Formação, correspondente à 4ª série do Ensino Fundamental. Mais tarde, 

foram acompanhadas as turmas consideradas mais “fracas” pelas escolas neste nível de 

ensino, para o conhecimento da prática de leitura trabalhada e o nível de leitura dos alunos, 

pois uma avaliação externa, como o SIMAVE, engloba diferentes realidades escolares e 

ignora especificidades dos alunos e das escolas. Aplicou-se, então, um teste nas quatro turmas 

acompanhadas com as questões do SIMAVE, divulgadas pelos boletins 2000 e 2002 para 

verificar como os alunos responderiam a estas questões e para a confirmação ou não do 

resultado apresentado pelas escolas na avaliação do SIMAVE, já que práticas de leitura 

favorecedoras para o desenvolvimento do letramento pelos alunos foram observadas em uma 

das turmas da escola com desempenho inferior no SIMAVE. 

A observação de turmas diferentes em escolas diferentes e a re-avaliação dos 

alunos considerando essas diferenças permitem ver o “avesso” da avaliação externa, pois esta 

homogeneíza resultados, impedindo a observação das diferenças internas das escolas. 

 

 

1.2.1. A escolha das escolas e das turmas acompanhadas 
 

 

O critério utilizado para a escolha das escolas foi o seguinte: escolas municipais de 

Belo Horizonte, pois estas estão inseridas no mesmo projeto político-pedagógico (Escola 

Plural)2, em que se pretendia homogeneizar as características de um currículo formal entre as 

escolas; escolas localizadas na mesma regional3, pois estas são orientadas pelo mesmo grupo 

                                                 
1 Denominação atribuída pelas professoras às aulas de Geografia e História, que ocorriam juntas. 
2 A Escola Plural foi implementada em fins de 1994 pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte -
SMED-, e apresentada à comunidade escolar como sendo um retrato construído a partir da multiplicidade de 
experiências que as próprias escolas vinham desenvolvendo, na busca pelo equacionamento dos problemas do 
fracasso escolar das crianças da camada popular. 
 O projeto procura alterar radicalmente a organização do trabalho escolar, e, organicamente, articula 4 núcleos 
vertebradores: 1. Eixos norteadores da escola (Uma intervenção coletiva mais radical; Sensibilidade com a 
totalidade da formação humana; A escola como tempo de vivência cultural; Escola: experiência de produção 
coletiva; As virtualidades educativas da materialidade da escola; A vivência de cada idade de formação sem 
interrupção; Socialização adequada a cada idade- ciclo de formação Nova identidade da escola, nova identidade 
do seu profissional); 2. Organização dos tempos escolares; 3. Conteúdos e processos; 4. Avaliação. 
 

3 O município de Belo Horizonte é dividido em 9 regionais, que tem a função de prestar serviço à população 
daquela região. No departamento relacionado à educação, há profissionais que auxiliam as escolas, sendo uma 
ponte entre estas e a SMED (Secretaria Municipal de Educação). 

 17



de profissionais; escolas da regional Noroeste de Belo Horizonte, pois estas foram melhor 

classificadas no nível 2ª etapa do 2ºciclo de Formação (correspondente à 4ª série do Ensino 

Fundamental) e escolas que obtiveram desempenhos diferentes em Língua Portuguesa no 

SIMAVE 2002. 

O contato para a realização da pesquisa nas escolas foi feito através das diretoras, 

que, diante do relato do meu objeto de pesquisa, do meu interesse em acompanhar aquelas 

escolas e de minha função de professora da Rede Municipal, encaminharam-me para as 

Coordenadoras do turno, pessoas responsáveis pelas questões pedagógicas da escola. 

Em uma das escolas4, tive boa receptividade por parte da Coordenadora e pude 

observar em sua fala o esforço que a escola empreendia em construir um clima favorável ao 

trabalho pedagógico, abrindo espontaneamente o espaço escolar para diversos tipos de estudo, 

como os estágios: 
A escola está de portas abertas para receber vocês. Eu sei que há escolas que 
não gostam de receber, que dão desculpas, mas a gente aqui não 
importa.(Coordenadora do turno, 03 de junho de 2003) 

 
A Coordenadora me apresentou às professoras da turma considerada mais “forte” 

da 2ª etapa do 2º ciclo, e estas logo concordaram em me receber em sua sala e, imediatamente, 

agendamos os dias da semana para o acompanhamento. 

Não tive a mesma recepção na outra escola. A Coordenadora queria adiar minha 

entrada, alegando que naquele mês a escola se preparava para a Festa Junina, ensaiando os 

alunos para a quadrilha, e que em breve estariam em férias. Argumentei, então, que eu 

precisava estar na escola naquele período pelo menos para fazer a descrição física da mesma. 

Ela, enfim, concordou, chamando a professora referência5 da sala considerada mais “forte”. 

Esta chegou afirmando que eu não veria nada de diferente em sua prática, mas que eu poderia 

ficar. Conversamos e acertamos os dias da semana para o acompanhamento. 

A escola nomeada, nesta pesquisa, como Escola 1 obteve nota 236 na avaliação do 

SIMAVE 2002 de Língua Portuguesa e a escola nomeada como Escola 2 obteve nota 182 na 

avaliação. O SIMAVE agrupou em três subgrupos os resultados obtidos pelas escolas: 1º- 225 

a 300; 2º-175 a 225 e 3º-até 175 pontos. 

Conforme afirmado anteriormente, foram acompanhadas duas turmas em cada 

escola: uma turma considerada mais “forte” e a outra, mais “fraca”. As turmas mais “fortes” 

foram nomeadas por “A” e as turmas mais “fracas”, por “B”. 

                                                 
4 A escola com nota inferior no SIMAVE em relação à outra escola. 
5 Nomenclatura usada para caracterizar a professora que permanece mais tempo com uma determinada turma e 
que leciona as disciplinas de Português e Matemática. 
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Na Turma A da Escola 1, acompanharam-se 121,30 horas de aula, e na Turma B, 

66 horas de aula; na Turma A da Escola 2, acompanharam-se 108 horas, e na Turma B, 45 

horas de aula. Pode-se observar que as horas acompanhadas nas turmas mais “fracas” de cada 

escola -“B” - foram em número muito menor, como se afirmou anteriormente; a decisão de 

acompanhá-las surgiu mais tarde, pois se pretendia conhecer o nível de leitura dos alunos. 

Aproximadamente, apenas 40% de horas acompanhadas nas turmas foram 

destinadas às atividades de leitura. De acordo com o que será apresentado na Parte II do 

trabalho, referente às práticas de leitura, o restante do tempo foi ocupado com outras 

disciplinas e atividades de Português, como produção de textos e gramática. 

No último mês do semestre, após um tempo considerável de convivência para 

aquisição de confiança e amizade por parte das professoras e alunos, e depois da construção 

com as professoras do sentido de minha presença naquela escola, foi aplicado o teste nas 

turmas. O teste foi elaborado com as questões dos Boletins do SIMAVE 2000 e 2002 e com 

algumas questões de um teste, anterior ao SIMAVE, aplicado em 1998. A aplicação do teste 

teve o objetivo de conhecer o nível de leitura das turmas. 

 
 
1.3. OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 

 

1.3.1. Localização das escolas 
 

 

A Escola 1 está localizada na região noroeste de Belo Horizonte, no bairro Carlos 

Prates, próximo ao centro da cidade. Ao seu redor, há um conjunto habitacional, e à sua 

frente, o INSS. A rua da escola é perpendicular à rua principal do bairro, em que há comércio 

de ramos variados e residências. 
A Escola 2 também se localiza na região noroeste de Belo Horizonte, no bairro 

São José, área periférica da cidade. Ao seu redor, existe uma das maiores favelas de Belo 

Horizonte, a favela São José. A escola está em frente a uma Igreja Católica e próxima de um 

posto de saúde. Em algumas ruas próximas da escola não há asfaltamento. A região é 

violenta, envolvendo crimes e tráfico de drogas. Por isso, há um porteiro que fica a cargo de 

receber as pessoas no portão da escola, e um policial dentro ou nos arredores da escola, 

constantemente. Na época da pesquisa, houve um projeto - PROERD (Programa Educacional 
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de Resistência às Drogas) - desenvolvido pela Polícia Militar, para amenizar um pouco essa 

situação de violência. Um policial trabalhava com os alunos uma vez por semana, abordando 

temas como: drogas, violência, valores humanos, etc. 

 

 

1.3.2. Os alunos 

 

 

Os alunos da Escola 1 possuem nível socioeconômico superior aos alunos da 

Escola 2, segundo a pesquisa realizada pelo Observatório das Metrópoles da UFRJ, em 2004, 

em que se apresentaram dados relativos às características econômicas, educacionais e 

demográficas, envolvendo todos os bairros de Belo Horizonte e municípios vizinhos. Esses 

dados são baseados no censo populacional de 2000 e estão organizados através da “área de 

expansão demográfica”, ou seja, as características apresentadas envolvem mais de um bairro, 

que estão numa localização próxima. 

O quadro abaixo apresenta alguns dados desta pesquisa, relativos às características 

socioeconômicas representadas pelos bairros de cada escola. 

 

Características da população do 
bairro 

Escola 1 Escola 2 

Renda mensal de 1 salário mínimo. 9,73% 17,09% 

Renda mensal acima de 5 salários 
mínimos. 

43,75% 24,30% 
 

Sem nenhuma instrução ou com até 3 
anos de estudo. 

6,35% 10,90% 

Com mais de 11 anos de estudo. 59,71% 38,08% 

Responsáveis pela família com 11 
anos ou mais de estudo. 

58,14% 31,42% 

(site: www.ippur.ufrj.br/observatório). 

 

A ocupação profissional dos pais dos alunos da Escola 1, conforme um 

questionário socioeconômico aplicado pela escola numa reunião de pais, é voltada para as 

seguintes atividades: funcionários públicos, secretárias e comerciantes. Enquanto as 

profissões dos pais dos alunos da Escola 2, de acordo com a Coordenadora do turno, são, 

basicamente: marceneiros, pedreiros, biscateiros, faxineiros, pintores, etc, sendo menos 
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valorizadas do que a ocupação dos pais dos alunos da Escola 1. Estas são desprestigiadas 

socialmente e relacionam-se com o baixo nível de escolaridade. 

De acordo com a Gerência de Bolsa-Escola da SMED (Secretaria Municipal de 

Educação), apenas 6 famílias de alunos da Escola 1 são consideradas carentes e recebem a 

bolsa-escola, enquanto 198 famílias de alunos da Escola 2 são consideradas carentes e 

recebem esta ajuda financeira. A bolsa é destinada a alunos de famílias carentes, de 0 a 14 

anos, e que são freqüentes na escola. Os recursos são provenientes do município e do governo 

federal, tendo um valor total de 168 reais. 

A Escola 1 atende apenas crianças do 1º ciclo e 1ª e 2ª etapas do 2º ciclo (1ª a 4ª 

série do Ensino Fundamental). Os alunos possuem material escolar, são uniformizados e 

alguns utilizam o transporte escolar. A escola oferece o empréstimo de livros durante o ano, 

mas também utiliza a venda de material pedagógico extra, como as apostilas de Matemática. 

Os pais dos alunos dessa escola contribuem mensalmente com a caixa escolar. A 

vice-diretora recolhe nas salas de aula os envelopes com a contribuição voluntária e sem valor 

estipulado. 

De acordo com a Coordenadora do turno, as famílias dos alunos estão sempre 

presentes na escola. A comunidade escolar é muito participante em reuniões, festas e se 

interessa pelo rendimento dos filhos. 
A Escola 2 atende a alunos do 1º ao 3º ciclos (1ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental), desde 1997, sendo freqüentada por alunos de camada popular, conforme dados 

apresentados anteriormente. 

Os pais, diferentemente dos pais da Escola 1, freqüentam muito pouco a escola, 

não estão presentes na vida escolar dos filhos. De acordo com a Coordenadora do turno, 

alguns nunca vieram à escola, outros são obrigados a vir porque o filho ficou suspenso e só 

poderá entrar com a presença dos responsáveis. 

Percebe-se uma carência material muito grande desses alunos. Estes não possuíam 

materiais básicos para o estudo. No entanto, as professoras os auxiliavam com materiais que 

vinham da regional. Os livros eram emprestados durante o ano pela escola, assim como na 

Escola 1, prática comum em escolas públicas. Muitos alunos não possuíam o uniforme 

escolar. 

Em síntese, as famílias dos alunos da Escola 1 dispõem de recursos para 

manutenção dos seus filhos nessa escola pública, o que não ocorre com as famílias dos alunos 

da Escola 2. Essa característica socioeconômica, aliada a outras especificamente relacionadas 
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com a cultura escolar, parecem importantes, como veremos, para as análises sobre disposições 

e habilidades de leitura e de escrita desses alunos. 

 

 

1.3.3.  Descrição física das escolas 
 

 

A Escola 1 funciona nos três turnos, atendendo a 515 alunos. São 8 turmas no 1º 

turno (1ª e 2ª etapas do 2º ciclo), 8 turmas no 2º turno (1º ciclo) e 4 turmas no 3º turno (1º 

ciclo e 1ª e 2ª etapas do 2º ciclo). A escola atende a alunos na faixa etária de 6 a 11 anos, no 

turno diurno. A média de alunos por sala é de 25 a 30. 

A escola está instalada numa construção muito bem estruturada, organizada e 

limpa. Há murais com ilustrações de boas vindas à escola e trabalhos realizados pelos alunos, 

referentes às datas comemoradas no período. A escola possui 8 salas de aula, sala das 

professoras, sala da direção, sala da coordenação, um banheiro para as professoras, 1 banheiro 

para os funcionários, pátio coberto, cantina, biblioteca, secretaria e 2 banheiros para os alunos 

(masculino e feminino) e uma quadra. 

As salas de aula são amplas e ventiladas, possuem duas janelas grandes que 

ocupam toda parede lateral do lado esquerdo, um quadro de giz, um relógio de parede no 

fundo da sala, uma mesa da professora, dois murais, que são mais utilizados pelas professoras 

do turno da tarde, e dois armários que guardam os materiais das professoras. As carteiras se 

apresentam de maneira enfileirada, em duplas. 

A Escola 2 funciona nos três turnos, atendendo a 1088 alunos ao todo. São 14 

turmas no 1º turno (2ª e 3ª etapas do 2º ciclo, e 3º ciclo); 14 turmas no 2º turno (1º ciclo e 1ª 

etapa do 2º ciclo) e 9 turmas no 3º turno (1º, 2º e 3º ciclos). A escola atende a alunos na faixa 

etária de 6 a 15 anos, no turno diurno. A média de alunos por sala é de 18 a 40. 

A escola possui 14 salas de aula, sala da direção, sala da coordenação, secretaria, 

biblioteca, quadra grande e coberta, sala de almoxarifado, 2 banheiros para os professores 

(masculino e feminino), 1 banheiro para os funcionários, 2 banheiros para os alunos 

(masculino e feminino), cantina, pátio pequeno descoberto e garagem. A escola é ampla, 

apesar de possuir um aspecto desorganizado e confuso. O prédio ocupa praticamente todo o 

terreno; o único lugar de espaço livre é o galpão da quadra e o pequeno pátio. A escola possui 

as paredes sujas, e não há murais com nenhum tipo de ilustração. 
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As salas de aula são pequenas e estão totalmente ocupadas por carteiras, muitas 

vazias, que estão de forma enfileirada e individual. Há duas janelas laterais pequenas do lado 

esquerdo e uma janela pequena do lado direito, dois murais, que são mais utilizados pelas 

professoras do turno da tarde, mesa da professora, 2 armários com os materiais das 

professoras e, em cima do quadro de giz, há um relógio de parede. 

 

 

1.3.4.  Organização do trabalho nas escolas 

 

 

Assim que o sinal bate e o portão é aberto, os alunos da Escola 1 se dirigem para o 

pátio e formam filas, de acordo com a turma. Em seguida, a Coordenadora faz a oração, 

juntamente com os alunos e professoras, e, então, alunos e professoras vão para as salas de 

aula. Nas segundas-feiras, o Hino Nacional também é cantado. 

A organização do tempo escolar na Escola 1 é estruturada por meio de uma 

professora referência para cada turma. Esta fica a maior parte do tempo em uma sala de aula e 

trabalha com os conteúdos de Português e Matemática. Outra professora trabalha com as 

disciplinas de Geo/História e Ciências. Essas professoras possuem o curso de Pedagogia e 

também lecionam em outro turno. 

Há uma coordenadora no turno da manhã que fica a cargo de auxiliar as 

professoras nas atividades pedagógicas e tratar da disciplina dos alunos. Ela é responsável em 

elaborar algumas atividades de Português e Matemática; rodar atividades para os alunos, 

requisitadas pelas professoras, e resolver casos de indisciplina dos alunos, solicitando 

reuniões com os pais. No entanto, nunca observei casos de agressões entre os alunos. Os 

problemas mais comuns a serem resolvidos pela coordenadora eram casos de alunos que não 

realizavam atividades em sala de aula e atividades de Para Casa6. 

As atividades são as mesmas em cada nível de escolaridade. Cada semana uma 

professora da 2ª etapa do 2º ciclo é responsável em elaborar a atividade de Para Casa para 

estas turmas. 

O recreio é dividido por salas de mesmo nível de escolaridade, para que os alunos 

convivam com colegas da mesma faixa etária. Os alunos vão direto para uma área que é 

                                                 
 
6 Todos os dias, os alunos de ambas as escolas e de todas as turmas levavam uma atividade para ser feita em 
casa, o tradicional “para casa”, que, em geral, era proposto ao final da aula. 
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composta pelos banheiros, bebedouro e quadra. As turmas são chamadas para merendar uma a 

uma, através de uma professora que toca um sino e mostra uma placa com o número da sala. 

Em fila, então, os alunos vão para a cantina. Muitos alunos compram merenda ou levam de 

casa. Poucos comem a merenda da escola. Há uma professora que acompanha o recreio, mas 

este é muito tranqüilo e organizado, pois são planejadas atividades nesse horário e 

distribuídos jogos, bola, revistinhas e som. Nunca observei brigas entre os alunos. 

A biblioteca não possui um funcionário responsável durante todo o tempo. Quando 

há necessidade de uso, a professora pega a chave e se encaminha para a biblioteca com os 

alunos. O acervo bibliotecário é composto de livros de literatura infantil, algumas 

enciclopédias, alguns livros didáticos de diferentes disciplinas, dicionários, fitas de vídeo e 

uma televisão com vídeo cassete. Acompanhei duas vezes a ida dos alunos à biblioteca para 

assistirem a filmes, nunca observei a ida das turmas à biblioteca com o objetivo de leitura. 

A escola não possui Projeto Pedagógico escrito, formal. De acordo com a 

Coordenadora do turno, ele está em fase de elaboração. 

Na Escola 2, às sete horas, quando o sinal toca, o portão é aberto e os alunos vão 

direto para suas respectivas salas de aula. Não há orações antes do início das aulas, como na 

Escola 1. Notou-se a representação do Hino Nacional no mês de setembro, devido às 

comemorações da Independência do Brasil. 

As áreas de conhecimento são divididas entre três professoras da 2º etapa do 2º 

ciclo: Português; Matemática e Geo/História e Ciências. Todas elas possuem curso de 

Pedagogia e lecionam também em outro turno, assim como as professoras da Escola 1. 

No turno da manhã há três coordenadoras, devido ao número maior de alunos. 

Estas ficam totalmente a cargo da disciplina destes; nunca observei o envolvimento das 

coordenadoras com a parte pedagógica, diferentemente da coordenadora da Escola 1. Na 

escola há muitos casos de indisciplina e agressão entre os alunos e entre estes e os 

professores. Percebem-se, constantemente, reuniões das coordenadoras com alunos e pais. 

A prefeitura enviou à escola, neste ano, algumas estagiárias cursando Pedagogia, 

para acompanharem alunos considerados necessitados de ajuda pela escola, como: alunos com 

Síndrome de Down, alunos que estão com sérias dificuldades de aprendizagem (possuem 13 

anos e ainda não lêem), etc. Essas estagiárias deveriam, de acordo com o encaminhamento da 

prefeitura, auxiliar estes alunos individualmente, mas isso não ocorreu. Elas sempre eram 

desviadas de sua função para acompanhar o recreio, fazer mural, substituir alguma professora, 

etc. 
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O recreio também é dividido por salas de mesmo nível de escolaridade, assim 

como na Escola 1. O pátio é pequeno e há duas pessoas que o “vigiam”: uma coordenadora 

fica na porta da cantina orientando os alunos na fila da merenda e a entrada e saída dos 

mesmos da cantina, (praticamente todos os alunos merendam na escola) e uma estagiária da 

prefeitura no portão, entre o pátio e as salas de aula. Ambas observam o recreio e chamam a 

atenção dos alunos tentando contê-los em algumas ações não permitidas, como brigas e 

brincadeiras violentas. Não é permitida a entrada dos alunos no corredor onde se encontram as 

salas de aula. Todos devem permanecer no pequeno pátio após merendarem. Não há um 

planejamento de atividades lúdicas para o recreio, como na Escola 1, por isso o recreio é 

muito confuso e desorganizado. Os alunos correm pra lá e pra cá, esbarram uns nos outros, 

brigam entre si, etc. 

A biblioteca está constantemente aberta e possui uma bibliotecária e uma 

estagiária. O acervo bibliotecário é composto de livros didáticos de diversas disciplinas e 

coleções; livros de literatura, incluindo a infantil; enciclopédias, dicionários, mapas 

geográficos, fitas de vídeo e uma televisão com vídeo-cassete. Os alunos da escola possuem o 

costume de visitar a biblioteca uma vez por semana para trocarem os livros de literatura. Cada 

sala possui um horário de biblioteca. Eles escolhem o livro para ler e devolvem o livro que 

pegaram na semana anterior. Alguns alunos do 3º ciclo a freqüentam no recreio para pesquisar 

sobre algum trabalho demandado pelos professores. 

De acordo com uma das coordenadoras do turno, não há Projeto Pedagógico na 

escola. Ele foi elaborado há cinco anos e deixado na biblioteca, onde sumiu. O atual também 

se encontra em fase de elaboração, assim como na Escola 1. 

 

 

1.3.5.  As turmas: atividades e funcionamento 

 

 

Acompanhei, durante o 2º semestre de 2003, as práticas de leitura de quatro turmas 

da 2ª etapa do 2º ciclo (correspondente à 4ª série do Ensino Fundamental): duas turmas em 

cada escola, uma considerada a mais “forte” e outra considerada a mais “fraca” neste nível de 

ensino, para observar como eram desenvolvidas as habilidades de leitura em cada uma das 

turmas. 
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As turmas consideradas “fortes” e “fracas” foram indicadas pelas coordenadoras 

das escolas. Em ambas as escolas, além da enturmação ser feita por idade (10, 11 anos, idade 

à qual corresponde a etapa acompanhada por nós), de acordo com a estrutura dos Ciclos de 

Formação, representada no projeto Escola Plural, que organiza o tempo escolar em 4 ciclos, 

identificando-os com o tempo de formação do próprio desenvolvimento humano (infância, 

puberdade, adolescência e juventude), é feita também de acordo com o nível de conhecimento 

dos alunos. Este é medido, para os alunos que são veteranos nas escolas, pelo grupo de 

professoras da turma e por um teste, que avalia conteúdos de Português e Matemática, para os 

alunos que são novatos nas escolas. 

A Turma A da Escola 1 é considerada a mais “forte” do nível 2ª etapa do 2º ciclo. 

Esta é formada por 29 alunos e possui três professoras: uma de Português e Matemática 

(nomeada como professora referência), uma de Geo/História e Ciências e uma de Educação 

Física. A professora referência está com esta turma pelo segundo ano consecutivo, lecionando 

as mesmas disciplinas. Observou-se que não há um horário pré-estabelecido para as 

disciplinas de Português e Matemática, como há para as disciplinas de Educação Física e 

Geo/História e Ciências. A professora trabalha essas disciplinas de acordo com o tempo 

estipulado por ela. 

A Turma B da Escola 1, considerada pela escola como a mais “fraca” nesta etapa, 

foi enturmada, de acordo com a coordenadora, por alunos que demandaram um tempo maior 

para serem alfabetizados. No entanto, percebe-se que os livros didáticos, conteúdos e 

atividades eram as mesmas trabalhadas na Turma A. A Turma B é formada por 28 alunos e 

também possui três professoras: de Português e Matemática, de Geo/História e Ciências e de 

Educação Física. Essa é a primeira turma assumida pela professora referência nesta escola. 

Como na Turma A, é a professora referência quem estabelece o tempo a ser trabalhado em 

cada disciplina. 

A Turma A da Escola 2 é considerada a mais “forte” do nível de escolaridade 

pesquisado, ou seja, de acordo com a escola, os alunos possuem um nível de aprendizagem 

mais elevado do que as outras turmas. Esta é formada por 27 alunos e também possui três 

professoras: uma de Português, uma de Matemática, Artes e Educação Física e uma de 

Geo/História e Ciências. A professora de Português, assim como a da Turma A da Escola 1, 

está com esta turma pelo segundo ano consecutivo. 

Já a Turma B da Escola 2 é considerada a mais “fraca” da 2ª etapa do 2º ciclo, 

sendo formada por 18 alunos. A turma estava se alfabetizando, iniciando o processo de 

decodificação, ou seja, os alunos se encontravam num nível de desenvolvimento muito aquém 
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da Turma A. O material didático era completamente diferente da turma mais “forte”, 

diferentemente da Escola 1 que, como foi afirmado, trabalha com os mesmos materiais 

didáticos nas turmas da mesma etapa. A professora assumiu a turma no mês de agosto. Ela 

trabalhava todas as áreas de conhecimento. Antes dela, havia uma professora para cada área 

de conhecimento. 
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CAPÍTULO 2 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 
 
 
 

Este capítulo apresenta as práticas de avaliação vigentes nas instituições 

educativas. Primeiramente, pretende-se diferenciar avaliações internas e externas à escola, 

explicitando os objetivos e a importância de cada uma. Em seguida, intenta-se contextualizar 

o surgimento das avaliações externas a partir da década de 90 e caracterizá-las. E por fim, 

apresentar-se-á a concepção de letramento subjacente a algumas avaliações externas. 
 
 
2.1. A AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA À ESCOLA 

 

 

De acordo com a apresentação de Soares, no Boletim Pedagógico do SIMAVE de 

Língua Portuguesa 2002, existem dois tipos fundamentais de avaliação: a avaliação do aluno e 

a avaliação do ensino. A avaliação do aluno “é aquela que realizam os professores, as escolas, 

ao longo do processo de ensino e aprendizagem, seja de forma continuada, seja em momentos 

pré-fixados (avaliações mensais, bimestrais, semestrais, anuais...)” (Boletim Pedagógico 

PROEB 2002, p.3), buscando verificar se o aluno aprendeu o que foi ensinado, se atingiu os 

objetivos que orientaram o ensino, se atingiu os objetivos fixados nos programas, nos 

currículos. A avaliação interna à escola é necessária para que os professores possam usar os 

resultados a serviço da aprendizagem, com a função tanto de reorientar os alunos quanto de 

regular a ação pedagógica. 

A avaliação do ensino tem o objetivo de saber se o que “foi ensinado levou os 

alunos a construírem as competências que são necessárias para que possam responder 

adequadamente às demandas da vida social e da vida profissional” (op.cit.: 4). Ainda segundo 

a apresentação de Soares no Boletim Pedagógico do SIMAVE de Língua Portuguesa 2002, a 

avaliação externa à escola tem o objetivo de promover a melhoria do ensino e da educação, de 

orientar políticas educacionais e de promover políticas de eqüidade, servindo para colocar a 

avaliação a serviço da sociedade, para garantir que a escola ensine aquilo que é necessário 

ensinar para a formação do cidadão contemporâneo. 
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A avaliação externa pretende evidenciar quais competências devem ser construídas 
ao longo do processo de ensino e aprendizagem e diagnosticar se essas 
competências foram construídas, com o objetivo de dar elementos para que 
sistemas de ensino, escolas, professores possam regular o ensino, redefinir rumos, 
detectar a distância ou a proximidade entre o que é e o que deveria ser, definir as 
intervenções que são necessárias (op.cit.: 4). 

 
Acredito que a avaliação institucional seja importante para que a educação possa 

conhecer melhor seus problemas e os meios para buscar suas soluções, já que se constitui 

como “um sistema de informações que tem como objetivos fornecer diagnóstico e subsídios 

para a implementação ou manutenção de políticas educacionais” (SOARES, CESAR, 

MAMBRINI, 2001, p.143). Ou seja, deve prover um contínuo monitoramento do sistema 

educacional com vistas a detectar os efeitos positivos ou negativos de políticas adotadas. No 

entanto, não basta que se focalizem apenas os resultados, mas todos os aspectos que envolvem 

a educação, ou seja, seus objetivos, seus procedimentos, seu pessoal, a especificidade de 

contextos escolares, etc., para que se possam formular políticas públicas que favoreçam a 

melhoria da qualidade da educação básica brasileira, através da elaboração de ações que 

promovam maior eqüidade social. 

 
 
2.2. A AVALIAÇÃO EXTERNA NO CONTEXTO DAS REFORMAS 

EDUCACIONAIS 

 

 

As reformas educacionais, implantadas em alguns países a partir da década de 90, 

foram influenciadas pelo período histórico vivido, que refletia a preocupação com a relação 

educação e economia. Em 1990, foi realizada em Jomtien a Conferência Mundial Sobre 

Educação Para Todos. Esta propunha maior eqüidade social nos países mais pobres e 

populosos do mundo. As metas para educação eram relacionadas ao acesso universal à 

educação básica, melhoria dos resultados da aprendizagem, redução das taxas de 

analfabetismo de adultos e da desigualdade nos índices de alfabetização entre homens e 

mulheres, e ampliação dos serviços de educação básica (OTO SHIROMA, 2000). 

Essa conferência, pautada nos princípios de eqüidade social e educação para todos, 

é considerada um marco das reformas educacionais ocorridas na década de 90 em alguns 

países (OLIVEIRA, 1999). O panorama nacional e internacional revela a importância central 

atribuída à avaliação educacional, especialmente com relação aos sistemas responsáveis pela 

educação básica. No Brasil, houve a implantação de reformas nos sistemas públicos de 
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educação básica; entre elas, está a implantação da avaliação do rendimento escolar no Ensino 

Fundamental, médio e superior, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, promulgada em 1996, um dos eixos centrais no qual se apoiará fortemente a 

reforma educacional, visando à melhoria da qualidade no ensino. 

Essa ênfase em avaliação do rendimento escolar gerou várias iniciativas: 

nacionais, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional de Cursos (ENC), conhecido como 

“Provão”; estaduais, como o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 

Paulo (SARESP) e o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE). Cada 

um desses subsistemas, que avaliam as diversas etapas da escolaridade, constituem o Sistema 

Nacional de Avaliação, que tem objetivos e formas de operacionalização próprias. Como 

parte do esforço de avaliação de seu sistema educacional, o Brasil também participou de 

avaliações internacionais, como a avaliação promovida pela UNESCO/OREALC e o 

Programa Nacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Dentre os requisitos avaliados, tem 

merecido destaque especial a competência leitora dos alunos nas diversas situações sociais de 

uso da leitura e da escrita, isto é, níveis de habilidades de letramento nos diferentes graus de 

ensino. 

O objetivo central de um sistema de avaliação, de acordo com Neto e Rosenberg 

(1995), “é fornecer informações que possam orientar as políticas educacionais de modo a 

apoiar ações que visam à melhoria da qualidade do ensino. Sua principal preocupação está 

relacionada com os pressupostos do sistema e, assim, deverá verificar se eles estão sendo 

respeitados” (p.13). 

As informações trazidas por um sistema nacional de avaliação educacional 

permitem verificar, ao longo do tempo, a eficiência e a eficácia do sistema de ensino e, ao 

mesmo tempo, procurar explicações sobre o que possa ter influído nos resultados observados. 

De acordo com Franco (2001), o artigo 9º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional estabelece que compete à União autorizar, reconhecer, credenciar, 

supervisionar e avaliar os cursos das instituições de Educação Superior. O Exame Nacional de 

Cursos (ENC), também conhecido como Provão, é um dos componentes da avaliação dos 

cursos superiores de graduação. Além deste, a avaliação dos cursos superiores de graduação 

envolve também três outras dimensões: “a avaliação da titulação e do regime de trabalho dos 

professores, a avaliação das condições didático- pedagógicas e a avaliação das condições 

físicas das instituições, em especial de laboratórios e biblioteca” (p.20-21). Em cada uma 

dessas três dimensões, o curso recebe o conceito de Insuficiente, Regular, Bom ou Muito 
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Bom, após a visita de comissões de especialistas designados pela Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Educação. 

Conforme se afirmou anteriormente, 
 

a avaliação dos cursos de graduação é complementada por outros processos 
consistentes de visitas às instituições de educação superior que oferecem cursos que 
tenham participado do Exame. O objetivo dessas visitas é verificar a qualidade do 
projeto pedagógico do curso, a qualificação de seu corpo docente e as condições de 
infra-estrutura oferecidas para o desenvolvimento das atividades didático-
pedagógicas. (BONAMINO, 2002, p.13) 

 
Essas visitas são realizadas por comissões de especialistas que são constituídas por 

professores universitários. 

O Provão foi criado em 1996 e possui caráter obrigatório, sendo o principal 

instrumento de avaliação do ensino de graduação nas Instituições de Ensino Superior, 

pertencentes tanto à rede pública quanto à privada. Ele é aplicado anualmente a alunos dos 

últimos anos de graduação, tornando-se o instrumento de avaliação privilegiado da 

“qualidade” da maioria dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições de nível superior 

de todo país. O foco concentra-se na avaliação do curso de graduação, e não na avaliação de 

seus alunos individualmente. Por essa razão, são apresentados resultados médios em uma 

escala de cinco níveis, de “A” a “E”, dependendo do desempenho médio dos alunos de cada 

IES. Com isso, todos os cursos de graduação avaliados recebem quatro conceitos, cada um 

correspondendo a uma das dimensões avaliadas (FRANCO, 2001). 

O exame avalia o grau de domínio e aquisição de habilidades e competências 

consideradas fundamentais nos diversos campos disciplinares, e seus resultados são 

divulgados anualmente. Estes são publicados, objetivando-se que a divulgação sirva de 

impulso adicional no sentido do aprimoramento do Ensino Superior. A divulgação dos 

resultados ocasiona a atenção da imprensa e de parcelas expressivas da sociedade, 

constituindo um verdadeiro “ranking” de universidades. 

De acordo com a lei em vigor, submeter-se ao Provão é condição necessária para a 

aquisição do diploma de graduação, ao lado das demais exigências acadêmicas do curso. No 

entanto, o desempenho do aluno não tem implicações na emissão de seu diploma, pois o 

objetivo é a avaliação do curso, e não a de cada um de seus alunos (FRANCO, 2001). 

De acordo com Franco (2001, p.22): 
 

os resultados do Provão e das demais dimensões da avaliação dos cursos superiores 
são remetidos tanto à Secretaria de Ensino Superior do MEC quanto ao Conselho 
Nacional de Educação (CNE). Por essa via, os resultados da avaliação têm 
conseqüências diretas sobre as instituições mantenedoras. 
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Para cada curso avaliado, o relatório do Provão inclui, além do conceito obtido, a 

tabulação das respostas dos estudantes ao questionário sociocultural e das condições de 

ensino. “Objetiva-se que esses relatórios, juntamente com aqueles produzidos pelas comissões 

de especialistas, sirvam de subsídios para os gestores planejarem o aprimoramento dos 

cursos” (op.cit.: 22). 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica- SAEB- foi implementado 

em 1990, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério 

da Educação e do Desporto, com a finalidade de “avaliar a efetividade dos sistemas de ensino, 

com enfoque na qualidade, eficiência e eqüidade” (OTO SHIROMA, 2000, p.15). O SAEB 

conta com a participação e o apoio das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação das 27 

Unidades da Federação. 

A avaliação é realizada a cada dois anos, a partir de uma metodologia amostral que 

avalia, através de provas de múltipla escolha, o desempenho escolar de alunos de instituições 

públicas e privadas de todo o país, fornecendo informações a gestores de sistemas de 

avaliação, administradores educacionais municipais e estaduais, bem como a professores, 

visando ao aperfeiçoamento das políticas e dos sistemas de ensino básico. A participação é 

voluntária e avalia as três últimas séries associadas ao final de cada ciclo de escolaridade: a 4ª 

e a 8ª séries do Ensino Fundamental e a 3ª do Ensino Médio. Até 1997, os alunos testados 

fizeram provas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, esta última desdobrada em 

Física, Química e Biologia, no caso do Ensino Médio. Em 1990, foi incluída também a 

História e a Geografia. Cada aluno participante da amostra responde a questões relativas a 

apenas uma das áreas do conhecimento. 

As provas são elaboradas com base em matrizes curriculares 
 

cuja metodologia contemplou, de um lado, ampla consulta nacional sobre 
conteúdos praticados nas escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, e de 
outro, a reflexão de professores, pesquisadores e especialistas sobre a produção 
científica em cada área que se torna objeto de conhecimento escolar” (Brasil, MEC, 
INEP, 1997, p.5). 

 
Parte-se, pois, do pressuposto de que a avaliação da Educação Brasileira precisa 

tomar como referência o que é efetivamente ensinado nas salas de aula brasileiras, levando-se 

em conta que o Brasil não possui um currículo nacional unificado. As matrizes servem de 

base para a formulação de itens que alimentam o banco de itens utilizados para a construção 

dos testes do SAEB (FRANCO, 2001). 
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De acordo com Franco (2001), a partir de 1995, o SAEB passou a adotar a Teoria 

de Resposta ao Item (TRI), uma abordagem psicométrica alternativa à Teoria Clássica dos 

Testes.  
 

A TRI toma como unidade básica cada item (questão) do teste. A partir deste tipo 
de abordagem e, desde que se possa contar com banco de itens pré-testados e 
calibrados, a TRI possibilita expressar em uma mesma escala a proficiência dos 
alunos de uma mesma série em cada área ou disciplina, ainda que os alunos 
respondam a provas com itens diferentes (p.16-17). 

 
A vantagem desse processo é a possibilidade de a avaliação testar de modo 

abrangente o currículo ensinado, sem que haja sobrecarga para os respondentes. 

Fez-se um conjunto de itens comuns à 4ª e 8ª séries e um segundo conjunto de 

itens comuns à 8ª série do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Por esta via, pode-

se construir escalas comuns às três séries testadas para cada área de conhecimento incluída no 

SAEB e pode-se fazer a interpretação educacional de alguns pontos das escalas, 

proporcionando um diagnóstico das habilidades demonstradas pelos estudantes brasileiros 

(Franco, 2001). 

Além desses instrumentos cognitivos, compostos por provas de desempenho dos 

alunos, o SAEB utiliza também instrumentos contextuais, em que  
 

procuram levantar informações sobre os fatores que interferem no desempenho 
escolar, em termos da infra-estrutura, equipamentos e materiais disponíveis 
(questionário da escola), do perfil do diretor e dos mecanismos de gestão escolar 
(questionário do diretor), do perfil e da prática docentes (questionário do professor) 
e das características socioculturais e hábitos de estudo dos alunos (questionário do 
aluno) (BONAMINO, 2002, p.17). 

 
As informações apuradas pelos instrumentos contextuais têm sido utilizadas em 

conjunto com os dados de proficiência, em que “permitem contextualizar os desempenhos 

alcançados e servem como fonte permanente de estudos e pesquisas” (SOARES, CESAR, 

MAMBRINI, 2001, p.121). 
 

As informações obtidas a partir dos levantamentos do SAEB permitem acompanhar 
a evolução da qualidade da educação ao longo dos anos, sendo utilizadas 
principalmente pelo Ministério da Educação e Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação na definição de ações voltadas para a solução dos problemas 
identificados, assim como no direcionamento dos seus recursos técnicos e 
financeiros às áreas prioritárias, visando ao desenvolvimento do Sistema 
Educacional Brasileiro e à redução das desigualdades existentes nele (site do 
INEP). 

 
O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi instituído em 1998 como um 

procedimento de avaliação do desempenho do aluno, tendo o objetivo de avaliar seu 

desempenho individual ao término da escolaridade básica e o perfil de saída destes alunos. A 
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prova, que acontece anualmente e possui caráter optativo para os alunos, avalia competências 

e habilidades desenvolvidas pelos examinandos ao longo do Ensino Fundamental e Médio. Os 

responsáveis pela implementação do exame aspiram a que ele sirva como instrumento de 

auto-avaliação para os alunos que o realizam, objetivando escolhas futuras, tanto em relação 

ao mercado de trabalho quanto em relação à continuidade de estudos; como modalidade 

alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores do mundo do 

trabalho; e como modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos 

profissionalizantes pós-médios e ao Ensino Superior (FRANCO 2001). 

De acordo com Franco (2001, p.18), “após seu segundo ano de operacionalização, 

o ENEM foi utilizado de modo integral ou parcial, como modalidade alternativa de entrada 

em 61 instituições de ensino superior, incluindo algumas universidades de elevado prestígio 

acadêmico.” 

O exame consiste em uma prova de múltipla escolha, contendo 63 questões, e uma 

Redação. A preparação da prova baseia-se em uma Matriz de Competências, elaborada para o 

ENEM. A elaboração dessa matriz tem como objetivo romper com o isolamento das 

disciplinas do Ensino Médio e, conforme MEC (1999), apud Franco (2001, p.18), 
 

promover a colaboração, complementaridade e integração entre os conteúdos das 
diversas áreas do conhecimento presentes nas propostas curriculares das escolas 
brasileiras de ensino fundamental e médio. 

 

Existem cinco competências globais que são desdobradas em 21 habilidades, 

formuladas de modo articulado com os conteúdos curriculares do Ensino Fundamental e 

Médio. As habilidades dão base à preparação das 63 questões, de modo que cada habilidade 

seja testada por 3 questões (FRANCO, 2001). 

De acordo com o site do INEP, 
 

a redação deve ter a forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, a 
partir de um tema já definido, de ordem social, científica, cultural ou política. Tanto 
as questões objetivas quanto a redação destinam-se a avaliar as competências e 
habilidades contidas na matriz de competências do ENEM 
(www.inep.gov.br/enem/docbas.htm). 

 
O SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública) foi utilizado na 

pesquisa para a seleção das escolas municipais com resultados divergentes na avaliação. 

Conforme o Boletim Pedagógico de 2001, elaborado pelo Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação (CAEd) da UFJF, responsável pela coordenação do programa, a 

avaliação foi criada em julho de 2000, por resolução da Secretaria de Estado da Educação, 
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com o objetivo de implementar o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação 

Básica (PROEB), o qual integra o SIMAVE. 

Anterior ao SIMAVE, houve um programa de avaliação em Minas Gerais, que 

teve início em 1992, inspirado na experiência da Fundação Carlos Chagas (FCC). Este 

avaliava o rendimento dos alunos e das escolas, porém o nível de escolaridade avaliada era 

diferente do programa de avaliação atual. Este sistema de avaliação aplicou testes cognitivos 

ao universo dos alunos da 3ª, 5ª e 8ª séries do 1º grau e da 3º série do 2º grau dos cursos de 

formação de professores. Além das provas, os alunos responderam a questionários sobre sua 

vida familiar e escolar. Professores, especialistas, diretores e o colegiado escolar também 

preencheram um questionário relativo à situação da escola, a seus profissionais e alunos. A 

expectativa era a de se estabelecerem correlações entre as informações contextuais e o 

desempenho dos alunos (BONAMINO, 2002). 

O Programa do SIMAVE se propõe a monitorar o desempenho do alunado das 

unidades escolares de Minas Gerais. Até o ano de 2001, o PROEB completava um ciclo de 

avaliação a cada dois anos. Em 2000, foram avaliadas competências de Língua Portuguesa 

(leitura) e Matemática e, em 2001, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. A partir daí, 

apenas uma área de conhecimento foi avaliada em cada ano. Em 2002, avaliaram-se 

competências em Língua Portuguesa e em 2003, Matemática. De acordo com o CAEd, em 

2004 não haverá avaliação do SIMAVE. 

O SIMAVE é operado por uma rede de instituições de Ensino Superior, que se 

responsabilizam pela aplicação dos testes e, após a publicação dos resultados, pela 

implementação do programa de avaliação continuada. A instituição responsável pelo 

programa de avaliação na cidade de Belo Horizonte é a Faculdade de Educação da 

UFMG/GAME (Grupo de Análise e Medidas Educacionais), desde 2001. 

A coordenação do programa é responsável pela elaboração, impressão e 

distribuição dos testes e questionários aplicados pelo PROEB, bem como pelo planejamento e 

acompanhamento da implantação do programa em todo o estado, e pelo processamento e pela 

análise dos seus resultados. 
 

Fundamentado nos princípios da eqüidade, da descentralização, da participação e da 
gestão consorciada com as instituições de ensino superior, o SIMAVE se propõe a 
contribuir para a construção de uma nova cultura de avaliação educacional, 
compromissada com o sucesso escolar e com a educação de qualidade para todos 
(Boletim Pedagógico, 2001, p.4). 

 
O teste é composto de itens, os quais se associam a uma competência específica. 

Assim, para cada competência, há um determinado número de itens, a partir dos quais obtém-
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se informação sobre o desenvolvimento daquela competência no conjunto de alunos 

avaliados. Uma vez elaborados, os itens são pré testados, selecionando-se aqueles que 

demonstram oferecer mais informação sobre o aprendizado do aluno. 

As competências avaliadas em Língua Portuguesa tiveram como foco apenas as 

práticas de leitura, “ainda que os compromissos com o ensino de linguagem impliquem o 

domínio da oralidade, da escrita e da leitura” (op.cit.: p.10), sendo divididas em dois campos, 

conforme anexos 1 e 2.1 As mesmas competências foram avaliadas em todos os níveis do 

Ensino Básico (4ª e 8ª séries e 3º ano), alterando-se apenas o grau de complexidade dos 

contextos lingüísticos e discursivos selecionados. 

A Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, em 2002, participou pela primeira 

vez do exame. Além de testes, os alunos responderam a um questionário sobre as condições 

socioeconômicas das famílias e questões gerais do ensino, dos professores e da escola. 

Professores, especialistas e diretores também forneceram informações sobre a qualidade, 

recursos e carências do ensino. 

Os resultados do PROEB são entregues a cada escola participante do programa. 

Cada unidade recebe um Boletim de Avaliação, descrevendo os procedimentos realizados 

pelo programa e apresentando os resultados alcançados pela escola. 
 

As medidas de proficiência média dos seus alunos permitem à escola conhecer a 
sua situação comparativamente ao município em que está localizada, à 
superintendência, ao conjunto do estado e, por meio do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica–SAEB, ao Brasil (Minas Gerais – Avaliação da 
Educação, p.5). 

 
As escolas também recebem um Boletim Pedagógico para cada área de 

conhecimento avaliada, “contendo uma análise detalhada dos resultados da avaliação no 

estado, bem como sugestões úteis ao enfrentamento dos problemas eventualmente 

diagnosticados” (op.cit.: 7). 

De acordo com Franco (2001), em 1994, quatorze países, dentre eles o Brasil, sob 

a coordenação da UNESCO/OREALC, criaram o projeto denominado Laboratório-Americano 

de Avaliação da Qualidade da Educação. Em 1997, esse laboratório desenvolveu uma 

avaliação nas áreas de Matemática e Língua (Português ou Espanhol, conforme o caso) em 11 

países membros da Região (formada por países da América Latina e o Caribe). Essa avaliação 

testou amostras aleatórias estratificadas em tipos de rede de ensino (pública ou privada) e em 

                                                           
1 O anexo 1 se refere à Escala de Proficiência em Língua Portuguesa em 2000 e o anexo 2 se refere à Escala de 
Proficiência em Língua Portuguesa em 2002. 
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situação de urbanização (megacidades com mais de 1 milhão de habitantes, regiões urbanas e 

rurais), de alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. 

Os testes, em espanhol, foram elaborados por equipes vinculadas ao mencionado 

Laboratório e enviados prontos para todos os países, salvo o Brasil, onde, devido à diferença 

da língua, houve necessidade de adaptá-los, traduzi-los e reproduzi-los. Além dos testes, havia 

questionários para os diretores de escolas, professores, mães dos alunos ou responsáveis por 

eles e para os próprios alunos, objetivando levantar informações contextuais (FRANCO, 

2001). 

O PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), de acordo com o 

site do INEP, é um programa de avaliação comparada iniciado em 2000, que aplica testes a 

amostras de jovens de 15 anos de idade matriculados em escolas, nas áreas de Leitura, 

Matemática e Ciências. A principal finalidade do programa é avaliar o desempenho de alunos, 

produzindo indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais. 

O PISA conta com a participação comparativa de 31 países. São eles: Alemanha, 

Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Coréia, Dinamarca, Espanha, Estados 

Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, 

Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, 

Rússia, Suécia e Suíça. 

O PISA “é elaborado por um consórcio de instituições, lideradas pelo Australian 

Council for Educational Research, no âmbito do programa de educação da Organização para 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização global que visa a ajudar 

os governos-membros a desenvolverem políticas nas áreas econômicas e sociais” 

(BONAMINO, COSCARELLI e FRANCO, 2002, p.93). O consórcio conta com a 

colaboração de comissões de especialistas em várias áreas temáticas, e as propostas técnicas 

do consórcio seguem orientações do Comitê de Países Participantes. Há, em cada país 

participante, uma coordenação nacional. No Brasil, o PISA é coordenado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

A primeira avaliação do PISA realizou-se em 2000, envolvendo mais de 250 mil 

estudantes; a segunda avaliação aconteceu em 2003; a próxima será em 2006. No ano de 

2000, a principal área avaliada foi referente à Leitura; em 2003, o domínio principal foi o de 

Matemática; em 2006, será em Ciências. As provas incluem testes de múltipla escolha e 

questões abertas. 

De acordo com Franco (2001), uma característica importante que o PISA apresenta 

se refere a avaliar conhecimentos e habilidades que permitam contínua adaptação a um mundo 
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em constante modificação. “Os instrumentos e a abordagem analítica do PISA se 

desenvolvem de modo compatível com o conceito de alfabetismo enquanto um contínuo de 

habilidades em Leitura, Matemática e Ciências” (p.25). O projeto conta também com 

instrumentos contextuais para os alunos e o diretor da escola. Os questionários possuem o 

objetivo de levantar dados que permitam o estudo dos resultados cognitivos em função de 

indicadores relacionados com a origem do aluno, seus hábitos de estudo e as características da 

escola onde estudam. 
 

O compromisso de cobrir detalhadamente cada domínio de avaliação a cada nove 
anos, com atualizações a cada três anos, tornará possível aos países monitorar de 
maneira regular o progresso no cumprimento de objetivos-chave relativos à 
aprendizagem. Os resultados do PISA permitirão que as instâncias encarregadas de 
formular e tomar decisões sobre políticas educacionais compararem a performance 
do seu sistema educacional com os demais países participantes. Além disso, os 
resultados do PISA servirão como base para o aperfeiçoamento da avaliação e 
monitoramento da efetividade dos sistemas educacionais (site do INEP). 

 
O PISA se baseia numa escala de proficiência para elaborar as questões da 

avaliação. A leitura é definida como “compreender, usar e refletir sobre textos escritos, a fim 

de atingir um objetivo, desenvolver o conhecimento e o potencial e de participar na 

sociedade” (OCDE/PISA, 1999, p.18). 

Os subsistemas de avaliação apresentados medem as habilidades em leitura e 

escrita, ou seja, o nível de letramento dos alunos nos diferentes graus de ensino. No entanto, 

há diferenças quanto às concepções de letramento que servem de base à construção dessas 

avaliações. No tópico a seguir, explicitar-se á a concepção de letramento subjacente a algumas 

avaliações atuais. 
 

 

2.3. OS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E AS PROVAS DE MEDIÇÃO DE 

CAPACIDADES LETRADAS 
 

 
Os critérios segundo os quais os testes são construídos é que definem o que é 
letramento em contextos escolares: um conceito fortemente restrito e fortemente 
controlado, nem sempre condizente com as habilidades de leitura e escrita e as 
práticas sociais necessárias fora das paredes da escola (SOARES, 1999, p.86). 

 

Conforme mencionamos no item anterior, nos últimos anos foram criados sistemas 

de avaliação de âmbito nacional e estadual, como parte das medidas da última reforma, tendo 

o Brasil participado também de avaliações de âmbito internacional. Essas avaliações possuem 
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o objetivo de avaliar o rendimento dos alunos no decorrer da vida escolar, com a finalidade de 

verificar a rentabilidade do ensino oferecido pelos sistemas escolares. 

Nas iniciativas de avaliação atuais, tanto estaduais, nacionais e internacionais, 

“tem recebido especial destaque a avaliação do rendimento em leitura e escrita, isto é, níveis 

de habilidades de letramento nos diferentes graus de ensino” (SOARES, 2003, p.101). De 

acordo com estudos comparativos realizados entre as concepções de letramento, subjacentes a 

essas avaliações, ou seja, as habilidades de leitura e escrita, como o estudo comparativo 

realizado entre duas avaliações em larga escala -SAEB E PISA- (BONAMINO, 

COSCARELLI e FRANCO, 2002), e o estudo comparativo entre duas avaliações: escolar – 

SAEB - e não escolar - INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional) - (SOARES, 

2003), em que se levantam hipóteses sobre a relação entre letramento e escolarização, 

evidencia-se que há diferenças quanto às concepções de letramento que servem de base para a 

construção das provas. 

Assim, olhar os sistemas de avaliação - especialmente os de âmbito nacional que 

declaram estar em consonância com os parâmetros, diretrizes e LDB - consiste em verificar o 

que eles estão definindo como letramento escolar, traduzido nas matrizes de referência para a 

elaboração dos itens das provas e nos próprios itens propostos. 

Soares define letramento como o “estado ou condição que adquire um grupo social 

ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais” 

(1999, p.39). E continua: “Letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura 

e de escrita e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas 

sociais” (op.cit.: 72). 

Soares (1999, p.66-67) distingue  
 

duas principais dimensões do letramento: a dimensão individual e a dimensão 
social. Quando o foco é posto na dimensão individual, o letramento é visto como 
um atributo pessoal, parecendo referir-se, como afirma Wagner (1983, p.5), à 
‘simples posse individual das tecnologias mentais complementares de ler e 
escrever.’ Quando o foco se desloca para a dimensão social, o letramento é visto 
como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a 
língua escrita, e de exigências sociais de uso da língua escrita. Na maioria das 
definições atuais de letramento, uma ou outra dessas duas dimensões é priorizada: 
põe-se ênfase ou nas habilidades individuais de ler e escrever, ou nos usos, funções 
e propósitos da língua escrita no contexto social. 

 
No modelo que valoriza a dimensão individual, a escrita é um produto completo 

em si, com qualidades intrínsecas. Aquele que aprendeu a decodificar a língua escrita é 

considerado “preparado para o mundo”, enquanto o analfabeto, sem acesso à língua escrita, é 

rejeitado, excluído do mundo (KLEIMAN, 1995). 
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O modelo de letramento que valoriza a dimensão social é entendido como um 

produto de transmissão cultural. Segundo Soares (1999, p.19), o sujeito letrado, nesta 

perspectiva, “é aquele que adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e 

da escrita, incorporando as práticas sociais que as demandam.” 

De acordo com o estudo de Bonamino, Coscarelli e Franco (2002), a concepção de 

letramento, subjacente às avaliações do SAEB e do PISA, com base na análise das matrizes 

curriculares, elaboradas pelo SAEB 1999, e nos níveis de proficiência, elaborados pelo PISA 

2000, demonstra que cada uma dessas avaliações revela e prioriza uma visão da concepção de 

letramento. Conforme os autores, a descrição dos níveis de proficiência em Língua 

Portuguesa do SAEB “enfatiza as habilidades individuais de leitura. O PISA, por sua vez, tem 

uma preocupação principal e bem salientada com a dimensão social da leitura (uso de textos 

do cotidiano, julgamento quanto a estilo e eficiência, posicionamento)” (p.99). 

A concepção de letramento do SAEB  
 
reflete uma visão muito escolar da leitura, que utiliza como parâmetro o que o 
aluno consegue fazer com o texto e não exatamente uma concepção voltada para a 
valorização dos usos sociais da linguagem. Uma mostra disso são os descritores que 
visam a verificar a capacidade dos estudantes de inferir o sentido de uma palavra no 
texto e diferenciar as partes principais das secundárias em um texto, por exemplo. 
(p.100). 

 
A prova de Português do SAEB é dividida em duas partes: leitura e produção de 

texto. De acordo com Bonamino, Coscarelli e Franco (2002, p.99), “as competências 

focalizadas com ênfase são: localizar informações no texto e construir significados, incluindo 

a produção de inferências”. De acordo com estes autores, apesar de o SAEB demonstrar em 

seu discurso “uma preocupação com a dimensão social do letramento, a descrição dos níveis 

de proficiência em Língua Portuguesa enfatiza as habilidades individuais de leitura”. 

Para esses autores, as questões de prova do SAEB não exploram em profundidade 

a imensa diversidade textual que circula em nossa sociedade, restringindo-se aos textos mais 

comumente encontrados nos materiais didáticos, como poemas, contos ou crônicas, 

propagandas, tirinhas, notícias e reportagens. Essas avaliações “não verificam diretamente a 

capacidade de leitura desses estudantes, uma vez que a habilidade deles de lidar com vários 

textos do cotidiano não é diretamente verificada” (p.100). Por outro lado, o PISA enfatiza a 

dimensão social do letramento através dos “gêneros textuais e no tipo de perguntas feitas ao 

aluno que exploram esses textos” (p.101). Os diversos gêneros utilizados são formulário de 

emprego, formulário de compras, contos, tabelas de aeroportos, reportagens de jornais e 

revistas, etc. 

 40



“As questões utilizadas na prova do PISA refletem, além da preocupação com as 

habilidades de leitura que o aluno desenvolveu, uma preocupação com sua capacidade de 

colocar em prática essas habilidades quando lida com textos do cotidiano” (p.101). Há a 

presença no PISA de uma parte da prova 
 

relacionada à escala de reflexão, que não é explorada com a mesma profundidade e 
grau de detalhamento no SAEB [...]. A reflexão envolve o trabalho do leitor com 
seu conhecimento, suas idéias e atitudes externas ao texto a fim de relacionar a 
informação nova do texto com suas experiências e referências (p.99). 

 
De acordo com Soares (2003), os dados do INAF-2001 foram construídos através 

da aplicação de um teste de avaliação de habilidades de leitura e escrita numa amostra 

nacional de 2 mil pessoas de quinze a 64 anos de diferentes graus de escolaridade. Os 

resultados do teste classificaram os indivíduos em três níveis de alfabetismo. Foi aplicado 

também um questionário que informou, entre outros dados, o grau de instrução desses 

indivíduos. Assim, pode-se determinar a relação escolarização e letramento “verificando que 

grau de instrução tem o indivíduo que demonstra ter certo nível de alfabetismo” (p.98). 

Segundo Soares (2003), as provas do SAEB e o teste utilizado no INAF se 

diferenciam quanto ao suporte textual utilizado nas questões de leitura. “Os textos para leitura 

no teste do INAF foram apresentados em uma revista de variedades construída especialmente 

para essa finalidade”, enquanto “os textos para leitura nas provas do SAEB são reproduzidos 

no próprio caderno da prova” (p.102). 

Os dois instrumentos de avaliação também se distinguem em relação ao gênero 

textual. Conforme Soares (2003, p.102), “as provas do SAEB incluem número significativo 

de textos literários, ausentes no teste da pesquisa sobre alfabetismo funcional, que privilegiou 

gêneros que têm presença ampla nas práticas sociais de leitura, sobretudo na mídia impressa”. 

E por fim, outro aspecto que diferencia esses instrumentos de avaliação “é o modo 

de ler e de compreender que cada instrumento impõe aos indivíduos a ele submetidos” 

(p.102). No INAF, “as perguntas sobre os textos foram abertas, quase todas formuladas 

oralmente pelo entrevistador” e nas provas do SAEB, “as questões sobre os textos devem ser 

lidas pelo próprio aluno e são de escolha múltipla” (p.102 e 103). 

De acordo com Soares (2003), os pressupostos que orientam a seleção das 

habilidades de leitura a serem avaliadas por esses dois instrumentos de avaliação são 

diferentes. A construção dos itens de prova do SAEB baseia-se em uma matriz de descritores, 

em que “devem avaliar habilidades que resultem de uma articulação entre conteúdos 

curriculares na área da leitura e operações intelectuais” (p.103). O INAF, por sua vez, busca 
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verificar habilidades de leitura com base em matrizes relativas às esferas de práticas de 

letramento. 

Conforme os estudos apresentados de Bonamino, Coscarelli e Franco (2002) e 

Soares (2003), existem diferenças de concepção de letramento entre avaliações: a dimensão 

individual e a dimensão social. O SAEB demonstra ter uma maior preocupação com a 

dimensão individual do letramento, tendo “como um dos seus objetivos fazer um diagnóstico 

do nível de letramento (educação) dos alunos, para que, com base nesses dados, o governo e 

as escolas tomem medidas que procurem sanar os problemas/deficiências encontrados” 

(BONAMINO, COSCARELLI e FRANCO, 2002, p.109). O PISA e o INAF, por sua vez, 

demonstram ter uma preocupação com a dimensão social, ou seja, 
 
visa a verificar a capacidade dos alunos de lidar, em vários níveis (da localização de 
informação explícita à análise crítica do texto sobre, por exemplo, sua adequação a 
e eficiência em determinada situação comunicativa), com textos do cotidiano 
(p.110). 
 

Não há, no PISA e no INAF, o objetivo de diagnosticar os problemas dos 

participantes das avaliações e, sim, de verificar o letramento de cada um deles, ou seja, a 

capacidade de os alunos lidarem com textos que circulam na sociedade. 

De acordo com o Jornal do SIMAVE, divulgado em agosto de 2002, com a matriz 

de referência de Língua Portuguesa, esta “foi elaborada com base na proposta do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB -, adaptada para atender às diretrizes dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e do estado de Minas Gerais” (CAEd, Ano 1, nº.2, 

ago.2002). 

Dessa forma, levantou-se a hipótese de que a concepção de letramento subjacente 

à avaliação do SIMAVE, realizada com base na análise das matrizes curriculares, assim como 

do SAEB, baseia-se numa visão escolar da leitura, ou seja, as competências focalizadas com 

ênfase estão na dimensão individual do letramento. As questões divulgadas pelos Boletins do 

SIMAVE 2000 e 2002 em Língua Portuguesa são representadas por textos encontrados nos 

materiais didáticos, como poemas, propagandas, tirinhas, notícias, reportagens (de jornais e 

revistas), contos, etc. Não há outros tipos de textos que circulam em nossa sociedade. As 

habilidades presentes nas atividades de leitura também são semelhantes às atividades 

presentes nas salas de aula, ou seja, visam verificar, basicamente, a capacidade dos estudantes 

de localizar informações nos textos e inferir informações dos textos. 
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De acordo com a hipótese levantada, nos capítulos seguintes serão apresentadas as 

práticas de leitura trabalhadas nas salas de aula das quatro turmas acompanhadas, para serem 

demonstradas as diferenças e as semelhanças entre elas. 
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PARTE II 

PRÁTICAS DE LEITURA NAS SALAS DE AULA 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAL DIDÁTICO: CARACTERIZAÇÃO E USO 

 

 

 

 

Neste capítulo, far-se-á a caracterização e a apresentação do uso do material 

didático, desenvolvido nas quatro turmas observadas das Escolas1 e 2, no período de junho a 

dezembro de 2003, nas disciplinas que envolvem a leitura, ou seja, Português, Geo-História e 

Ciências, com o objetivo de se fazer uma análise das práticas de leitura trabalhadas nas 

turmas. 

Será apresentada a conceituação e a caracterização do Livro Didático para atender 

às demandas de uma sociedade num determinado momento histórico, observando-se os livros 

didáticos adotados nas turmas acompanhadas durante o período de observação, assim como os 

textos trabalhados por essas turmas, contidos no livro didático e em folhas avulsas, e suas 

características. 
 

 

3.1. O LIVRO DIDÁTICO 
 

 

3.1.1. Algumas considerações 
 

 

Ambas as escolas adotavam livros didáticos de Português e Ciências. Os livros 

didáticos utilizados pelas escolas eram os mesmos e pertenciam à coleção De olho no futuro 

de Português e De olho no futuro de Ciências, destinada às quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental. Eles foram escolhidos pelo grupo de professoras e pela coordenação 

pedagógica, dentre alguns livros inscritos no PNLD 2000 (Programa Nacional do Livro 

Didático), representados no Guia de Livros Didáticos. O ano de 2003, época da pesquisa, foi 

o último ano em que esses livros seriam utilizados pelas escolas. Apenas a turma que se 

encontrava em fase de alfabetização da Escola 2 não adotou esses livros; adotou apenas o 

livro de Alfabetização. 
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Em relação aos materiais de leitura utilizados, as Turmas A e B da Escola 1 

utilizavam mais o livro didático, tanto em Português, como em Ciências, do que outros 

materiais, como folhas avulsas. Percebe-se que esse recurso teve papel significativo na 

estruturação das práticas de letramento dessas turmas. A Turma A da Escola 2 utilizava mais 

folhas avulsas do que o livro didático, tanto em Português, como em Ciências, porém estas 

eram retiradas de outros livros didáticos; e a Turma B de alfabetização da Escola 2 utilizava 

mais o livro didático do que folhas avulsas. Como será visto na caracterização dos livros 

didáticos, os três livros adotados pelas escolas obtiveram o conceito “recomendado com 

ressalvas” na avaliação do PNLD 2000/2001. 

Para Batista (1999, p.564), um livro didático “é aquele livro ou impresso 

empregado pela escola, para o desenvolvimento de um processo de ensino ou de formação”. 

De acordo com Dias (1999) apud Batista (1999, p.531), atualmente, os livros didáticos 
 

são a principal fonte de informação impressa utilizada por parte significativa de 
alunos e professores brasileiros e essa utilização intensiva ocorre quanto mais as 
populações escolares (docentes e discentes) têm menor acesso a bens econômicos e 
culturais.  

 
Dessa forma, os livros didáticos hoje parecem ser o principal impresso em torno 

do qual a escolarização, e, provavelmente, o letramento é constituído no país. 

De acordo com Batista (1999), até a década de 70, o livro didático tinha a função 

de realizar uma mediação que possibilitava ao professor um alto grau de autonomia em 

relação ao manual. Os impressos organizados, como compêndios, continham um resumo da 

matéria e as antologias de textos possuíam um conjunto de textos para exploração em sala de 

aula, cabendo ao professor “introduzir e desenvolver a matéria, sugerir exercícios, fazer 

avaliações, propor acréscimos” (p.552). A partir da década de 70, “os manuais tendem a se 

organizar como estudos dirigidos, propondo não apenas uma seleção do conteúdo a ser 

ensinado, mas também um modo de distribuí-lo no tempo escolar” (p.552). O professor passa 

a ter menos autonomia e a ocupar um lugar subordinado e dependente no processo de ensino 

em relação ao livro. 

Essas mudanças ocorrem com a reestruturação do sistema de ensino brasileiro 

como um todo, que, conforme Batista (1999, p.559) 
 

aumenta significativamente a oferta de matrícula em todos os níveis de ensino; com 
a ampliação acentuada da rede pública, a escola passa a ter de lidar com uma 
população discente nova, oriunda de grupos sociais que até então não tinham acesso 
à escola; o recrutamento de professores torna-se, no quadro da expansão da oferta 
escolar, mais amplo e menos seletivo. 
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O novo perfil de professor, que atua numa escola em processo de acelerada 

ampliação e democratização a seu acesso, influenciará a produção didática que emerge no 

período.  
 

Assim, é no mercado escolar, que acolhe e utiliza o livro didático, que podem ser 
encontrados muitos dos fatores condicionantes das características materiais, 
funcionais da produção didática de uma determinada sociedade, num determinado 
momento de sua história. (p.562-563) 
 

O PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) possui a função de estabelecer os 

critérios de avaliação dos livros didáticos que devem estar condizentes com as características 

da sociedade atual. 

Em 1996, surge a avaliação do livro didático, destinado ao Ensino Fundamental, 

ligada ao (PNLD), visando avaliar a qualidade do material didático no que respeita à 

atualidade e correção de pressupostos teórico-metodológicos, bem como à coerência na 

transposição didática desses pressupostos. 

No próximo item, será elaborada uma breve caracterização dos Livros Didáticos 

utilizados pelas turmas acompanhadas, destacando-se a natureza das atividades e práticas de 

letramento propostas, pois se acredita que este material didático possui papel de destaque na 

prática pedagógica das professoras. O uso desse impresso por cada professora também será 

comentado. 
 

 

3.1.2. Caracterização e uso 
 
 

Livro didático de Português 
 

 

O livro De olho no futuro, de Cássia Leslie Garcia, Maria Paganini Cavequia e 

Maria Aparecida Almeida, Vol.4, adotado nas escolas, foi publicado em 1996 e classificado 

pelo PNLD 2000/2001 como “recomendado com ressalvas” (ver parecer, Anexo 3), sendo 

excluído do PNLD 2004. O livro está estruturado em unidades subdivididas nas seguintes 

seções: “Interpretação”, “Vocabulário”, “Gramática”, “Ortografia”, “Composição” (proposta 

de redação) e, eventualmente, “Outras palavras”, “Outras imagens” ou “Extra, extra”. 

Constam desta última exercícios lúdicos para o desenvolvimento da percepção visual, 
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memória, etc. Este volume apresenta 22 unidades, estruturadas em torno de textos básicos, 

cujos temas são explorados nas seções. 

As autoras, na apresentação do volume, enfatizam a função “comunicativa” da 

língua, concebendo-a como código: Chegou a hora de conhecer melhor as riquezas do idioma 

que você usa todos os dias - a língua portuguesa (p.3). Essa concepção, de acordo com o 

Guia de Livros Didáticos 2000, “está subjacente aos diferentes níveis que configuram a obra, 

prejudicando, muitas vezes, as propostas de atividades, marcadas por artificialismo e 

mecanicismo” (p.255). 

O conjunto de textos que compõem a seleção assegura razoável diversidade de 

gêneros. São eles: dois poemas, doze narrativas de ficção, uma fábula, uma narrativa da 

mitologia grega, duas narrativas-documentários, três verbetes e um cartaz publicitário. Porém, 

“a diversidade de variedades e registros lingüísticos é restrita” e “no que diz respeito à seleção 

autoral, ficam excluídos autores de diferentes épocas, regiões e nacionalidades” (Guia 2000, 

p.255). 

Há diversidade em relação aos temas abordados pelos textos e variedade de 

“pontos de vista e de tratamento dos temas, voltados para a realidade social e que contribuem 

mais significativamente para a discussão e a construção da cidadania” (Guia 2000, p.255). 

Há predominância de textos autênticos e “o equilíbrio entre o número de textos 

integrais e fragmentos” (Guia 2000, p.255). Os textos apresentados nas unidades não são 

longos, considerando-se que não existem muitos textos complementares e suplementares com 

a finalidade de estabelecer relações significativas, no sentido de enriquecer a compreensão do 

texto principal. 

As atividades de compreensão de textos concebe a leitura como decodificação, 

pois, no geral, estão restritas à localização e à recuperação de informações nos textos, levando 

o aluno a coletar dados, informações e fragmentos do texto principal, para recopiá-los nos 

campos referentes às respostas das questões de “Interpretação”. As atividades são formadas 

por perguntas/respostas padronizadas e repetitivas, não levando “o aluno à compreensão e à 

reflexão crítica” (Guia 2000, p.255). 

Entretanto, há, também, exposições e debates, que valorizam, ainda que 

minimamente, o papel do leitor na construção do sentido, e questões inferenciais, “a partir das 

quais o aluno é levado a pensar, refletir, raciocinar e até articular sentidos possíveis para o 

texto” (Guia 2000, p.256). Destacam-se, ainda, questões subjetivas,  
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em que se mobilizam conhecimentos prévios do aluno para a leitura, assim como 
sua história pessoal e afetiva; e as questões globais, em que se solicita a visão do 
texto como um todo, articulando níveis de sentido cada vez mais complexos (Guia 
2000, p.256). 
 
[...] pelo fato de serem privilegiadas determinadas atividades, em detrimento de 
outras, pode-se dizer que o livro tem como objeto de ensino as estruturas da Língua 
Portuguesa. Seu traço mais evidente está no esforço em fixar regras e repetir 
conceitos, a fim de facilitar a memorização de conteúdos (Guia 98, p.164). 

 

 

Livro didático de Ciências 

 

 

O livro De olho no futuro, de Marinez Meneghello, Vol. 4, adotado nas escolas, foi 

avaliado pelo PNLD 2000/2001 como “recomendado com ressalvas” (ver parecer, Anexo 4), 

assim como o de Português. O livro tem 174 páginas e seu conteúdo está dividido em quatro 

unidades: “Natureza em ação”, com cinco capítulos, nos quais aborda temas ligados à 

eletricidade, magnetismo, combustão, calor e luz; “Nosso corpo”, com nove capítulos, que 

discorrem sobre o sistema fisiológico humano; “Vida na Terra”, que contém dois capítulos 

relativos a seres vivos e cadeia alimentar; e “Questão ambiental”, que possui como temas o 

ambiente e o ser humano. Acompanham a obra um caderno de experiências e sugestões de 

leitura. 

De acordo com o Guia (2000, p.613) 
 

a seleção de conteúdos desta obra contempla grande quantidade de conhecimentos, 
ampliando os já desenvolvidos nos volumes de séries anteriores. Apesar de conter 
abordagens bastante interessantes do ponto de vista da formação do espírito crítico 
e da cidadania, algumas delas são próprias de séries mais avançadas e, 
normalmente, não se fazem acompanhar do correspondente rigor conceitual, o que 
demanda complementações e revisões, de forma a reparar alguns trechos para 
garantir o adequado aprendizado dos alunos. 

 
A maioria dos textos contidos no livro são expositivos e em cada capítulo há 

atividades que exploram questões que se limitam a exercitar a memorização de definições e 

de nomes. As competências em leitura exigidas pelas atividades do livro didático foram, 

basicamente, localizar informação explícita no texto e inferir uma informação explícita. As 

perguntas, além de objetivas, são do tipo cópia. Alguns exercícios serão exemplificados no 

item referente às atividades de leitura. 
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Livro didático de Alfabetização 
 

 

O livro adotado na Turma B da Escola 2, que estava sendo alfabetizada, Eu chego 

lá - No mundo da leitura e da escrita - Alfabetização, de Maria da Conceição Stehling Melo e 

Cora Maria Toccheton Barauskas, também foi avaliado pelo PNLD 2000/2001 como 

“recomendado com ressalvas” (ver parecer, Anexo 5), sendo excluído do PNLD 2004. 

O livro é dividido em duas partes: letras e palavras-chave e palavras-chave e 

sílabas. A primeira delas contém 26 unidades voltadas para a construção de conceitos a 

respeito dos usos e das funções da escrita, entendida como sistema de representação, 

apresentando atividades que visam à comparação entre diferentes sistemas de representação, 

como desenho, ideogramas, pictogramas e números. A segunda contém 49 unidades e está 

voltada, predominantemente, para a abordagem do sistema de escrita como código de 

transcrição da fala, apresentando atividades de análise de palavras-chave em famílias 

silábicas, partindo do aprendizado das letras em direção à sistematização das chamadas 

“sílabas simples” (bo, fa, li, me, etc.) e, posteriormente, às sílabas consideradas “complexas” 

(ch, x, pr, pl, etc.). “Privilegiam-se atividades de análise, identificação, fixação e síntese, 

explorando-se as chamadas ‘dificuldades ortográficas’, organizadas com base em famílias 

silábicas abordadas por meio de palavras-chave” (Guia 2000, p.89). 

A seleção textual representa, em linhas gerais, diferentes tipos de textos que 

circulam em sociedades letradas, como o anúncio, convite, receitas, quadrinhos, dicionário, 

poemas, cantigas e textos de tradição oral e informativos. Esses textos são retirados de 

diferentes suportes de circulação, como livros, jornais, revistas, rótulos e enciclopédias. 

Dentre os textos apresentados no corpo da cartilha, 17 foram retirados de livros infantis, 

alguns de modo integral, outros por meio de fragmentos e adaptações que, em geral, não 

comprometem a sua textualidade; 11 provêm do folclore e da tradição oral, como parlendas, 

canções, quadrinhas, adivinhas e trava-línguas, nem sempre apresentados com a referência da 

fonte. Há, também, um número significativo de textos sem autoria ou indicação de fonte. 

Alguns textos serão exemplificados na parte referente às atividades de leitura. 

De acordo com o Guia (2000, p.89), “neste livro, adota-se uma abordagem de 

natureza diversificada, que focaliza a escrita ora como sistema de representação, ora como 

código de transcrição da fala”. 
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Quanto às atividades de compreensão de textos, existem poucas questões 

apresentadas e boa parte delas está voltada apenas para a identificação de fatos e informações 

do texto. Por exemplo: Quem pia é: o passarinho, o sapo, a letra P, o sapé; Quem tem papo?; 

O que a cigarra fez durante todo o verão?; O que a formiga fez durante todo o verão? De 

acordo com o Guia 2000, “devem ser feitas ressalvas ao reduzido universo e ao foco das 

questões, insuficiente para a exploração macroestrutural dos textos, especialmente dos 

processos coesivos” (p.90). 

Buscando compreender como se constituem as interações e práticas de letramento 

mediadas pelo material textual, analisa-se, a seguir, como esse recurso material foi utilizado 

na sala de aula, contrastando as ações propostas por esses materiais com as ações 

desenvolvidas pelos participantes. 

 

 

3.2. O MATERIAL TEXTUAL:CARACTERIZAÇÃO E USO 
 

 

A seguir, será feita uma caracterização do material textual em cada uma das 

turmas acompanhadas. Nas Turmas A e B da Escola 1 eram utilizados os mesmos materiais de 

leitura, ou seja, além de os livros didáticos serem os mesmos, os textos avulsos com 

atividades de leitura também eram iguais, pois a coordenadora do turno trazia para a 

disciplina de Português alguns textos com atividades referentes a eles para toda a 2ª etapa do 

2º ciclo, e a professora de Geo/História e Ciências, que era a mesma em ambas as turmas, 

também trabalhava os mesmos textos e atividades. Já as Turmas A e B da Escola 2 não 

utilizavam o mesmo material textual, pois, apesar de ambas serem da 2ª etapa do 2º ciclo, não 

estavam no mesmo nível de desenvolvimento; uma delas, a Turma B, encontrava-se em fase 

de alfabetização. 

O material textual trabalhado nas turmas foram organizados em quadros, que 

caracterizam esse material através da seguinte categorização: texto, gênero, tipo, suporte, 

título e autor, com a intenção de facilitar a visualização e a comparação entre essas categorias 

tratadas nos textos em cada uma das turmas acompanhadas. 

Utilizaram-se os termos gênero e tipo textual de acordo com a definição de 

Marcuschi (2002), “gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 
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vida cultural e social. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos 

e plásticos” (p.19) e “são inúmeros” (p.23). O tipo textual serve  
 

para designar uma espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística 
de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). 
Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas 
como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção (p.22). 

 
A nomeação dos textos utilizados pelas turmas será feita através do número da 

Escola (1 ou 2), da letra correspondente à Turma (A ou B) de cada escola e ao número do 

texto trabalhado pelas turmas de acordo com a ordem. 

A professora de Português da Escola 1, Turma A fazia uso contínuo do livro 

didático, seguindo os textos na forma ordenada pelo autor. Conforme o quadro apresentado no 

próximo item, os textos contidos no livro didático eram mais utilizados do que os textos 

avulsos. Acompanhando a utilização de 4 textos do livro didático e 3 textos avulsos, 

percebeu-se que grande parte destes textos trabalhados eram integrais, e os poucos 

fragmentados possuíam unidade de sentido. A maioria dos textos foram literários e narrativos. 

Houve, também, a presença de textos de menor extensão. Todos os textos utilizados 

apresentavam o nome do autor e os retirados do livro didático possuíam referência completa 

da autoria. 

O livro didático de Ciências era muito utilizado por esta turma como material 

textual para atividades de Para-Casa, desenvolvimento de conteúdos e atividades em sala. 

Observou-se o modo de uso desse livro de forma ordenada. Em Geo/História eram utilizados 

como material textual o quadro de giz e folhas avulsas. 

A professora de Português da Escola 1, Turma B também possuía uso contínuo do 

livro didático e seguia os textos na forma ordenada pelo autor. Das três aulas de leitura 

acompanhadas, 2 textos foram do livro didático e 1 texto foi avulso. Utilizaram-se textos 

integrais, não muito longos, narrativos, com autoria completa. 

A professora de Português da Escola 2, Turma A utilizou mais textos 

mimeografados ou xerocados do que o livro didático no período observado. Dos 8 textos 

trabalhados, apenas 1 foi do livro didático, ou seja, 7 foram de folhas avulsas. De acordo com 

ela, era bom os alunos terem acesso a outros textos também, considerados por ela como 

“legais” e que eram de interesse dos alunos, pois refletia as experiências que eles viviam, 

temas como: profissões, aventuras de crianças na faixa etária dos alunos, dilemas vividos por 

personagens dos textos em relação a idade e sexo, etc. De acordo com a professora, os textos 

de Ruth Rocha eram representativos para trabalhar com alunos dessa idade. 
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A professora trabalhava alguns textos por temas, como folclore (texto sobre a 

origem do folclore, e lendas, como o Saci e o Curupira), pais (música Pais e filhos e um 

poema sobre pais).1 Os textos do livro didático não eram trabalhados na forma ordenada pelo 

autor, mas por tema de interesse da professora. De acordo com o quadro que será apresentado 

na caracterização desses textos, esses foram apresentados, de forma geral, de modo integral. 

Houve diversidade de gêneros textuais, como música, poema, notícia e literatura. A maioria 

dos textos foram narrativos e de menor extensão. A grande maioria dos textos trabalhados não 

possuía autoria completa, havendo dois textos que não possuíam nenhum tipo de referência da 

fonte. 

Apesar de os alunos desta escola possuírem o livro didático, nunca observei sua 

utilização nas aulas de Ciências. De acordo com a professora, o livro era difícil e ela preferia 

elaborar o material didático retirando textos de outros livros. Foram utilizadas folhas 

mimeografadas, xerox e o quadro de giz. O material referente aos conteúdos de Ciências, 

elaborado pela professora, era de qualidade questionável, pois, como era de forma manuscrita, 

o suporte textual ficava prejudicado, sem contar que o nível de conhecimento do conteúdo 

trabalhado vinha de forma fragmentada e muito simples. Como exemplo, temos os textos 2 A 

11 e 2 A 12 do Anexo 6. A análise desses textos será tratada na seção referente às atividades 

de leitura. 

Grande parte dos textos trabalhados pela professora de Ciências eram curtos e 

fragmentados, com o objetivo de expor; os gêneros mais utilizados foram definições, 

explicações e narrações. Os temas foram trabalhados sempre em forma de “álbum”, referentes 

ao assunto tratado, como: O corpo humano, Sistema Reprodutor e Folclore, formados por 

quatro ou cinco folhas com pequenos textos, atividades e ilustrações para colorir; por 

exemplo, textos 2 A 9, 2 A 10 e 2 A 11 do Anexo 6. Percebeu-se que todos os textos 

trabalhados não apresentaram nenhuma identificação da autoria. 

Na Tuma B, da Escola 2, o livro didático era usado de forma contínua e diária pela 

professora, que o seguia na forma ordenada pelo autor. Depois de sua utilização, era guardado 

no armário. Às vezes eram utilizadas folhas mimeografadas com exercícios. Nunca observei 

texto nessas folhas, apenas atividades que conduziam ao treinamento, decodificação e 

memorização de palavras e sílabas. Alguns textos para leitura observados foram fragmentados 

e curtos, tendo o objetivo de decodificação pelos alunos, que se encontravam no nível de 

alfabetização. 

                                                 
1 Serão apresentados na seção: “Atividades de leitura” os textos mencionados. 
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3.2.1.  Escola 1 – Turma A 
 
 
Português 

Quadro 1: Caracterização dos textos de Português da Escola 1, Turma A 

Texto Gênero 
textual 

Tipo de 
texto 

Suporte Título Autor 

1 A -12 Literário Narrativo LD  “Uma história de Dom 
Quixote” 

Moacyr Scliar 

1 A- 2 Informativo-
documentário 

Narrativo LD  “O dia-a-dia das 
caravelas de Colombo” 

Paulo Knauss de 
Mendonça 

1 A- 3 Mitologia grega Narrativo LD  “Teseu e o Minotauro” Alain Quesnel, trad. 
Ana Maria Machado 

1 A -4 Literário Narrativo Folha xerocada “Uma língua diferente” Ruth Rocha 

1 A -5 Literário-poético Narrativo LD  “O boto e a estrela” Ana Maria Machado 

1 A -6 Literário Narrativo Folha xerocada “Amigos” Helme Heine 

1 A- 7 Literário Narrativo Folha xerocada “Na delegacia” Carlos Drummond de 
Andrade 

 
 
Geo/História e Ciências 

Quadro 2: Caracterização dos textos de Geo/História e Ciências da Escola 1, Turma A 

Texto Gênero 
textual 

Tipo de 
texto 

Suporte Título Autor 

1 A- 8  Expositivo LD “Sistema Muscular: um 
impulso na vida” 

 

  Expositivo LD “Sistema Reprodutor”  

  Expositivo Quadro de giz “A Região Sul” Não possui 
identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Os textos se encontram no conjunto de Anexos 6 e estão identificados de acordo com a nomeação explicitada 
no item anterior. 
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3.2.2. Escola 1 – Turma B 
 

 

Português 

Quadro 3: Caracterização dos textos de Português da Escola 1, Turma B 

Texto Gênero 
Textual 

Tipo de 
texto 

Suporte Título Autor 

1 B -1 Conto Narrativo Folha xerocada “O sapo e a cobra” William J. Bennett 

1 B -2 Poético Narrativo LD “1 é 5, 3 é 10!” Santuza Abras 

1 B -3 Informativo-
documentário 

Narrativo LD “O dia-a-dia das 
caravelas de Colombo” 

Paulo Knauss de 
Mendonça 

 

 

3.2.3. Escola 2 - Turma A 

 

Português 

Quadro 4: Caracterização dos textos de Português da Escola 2, Turma A 

Texto Gênero 
Textual 

Tipo de 
texto 

Suporte Título Autor 

2 A -1 Literário Narrativo Folha xerocada “O que eu vou ser...” Sônia Rinaldi 

2 A -2  Expositivo Folha xerocada “Semana do folclore- A 
origem da palavra” 

Não possui 
identificação 

2 A -3 Literário Narrativo Folha xerocada “O Curupira” Não possui 
identificação 

2 A -4 Literário Narrativo LD “O Saci” Samir Meserani 

2 A -5 Músico-poético  Folha mimeogr. “Pais e filhos” Renato Russo 
(Grupo: Legião 
Urbana) 

2 A -6 Poético Narrativo Folha xerocada “O pai da gente” Maria da Conceição 
Torres G. Tavares 

2 A -7 Notícia 
Jornalística 

Narrativo Folha xerocada “Cadela ‘entrega’ dono 
assaltante à polícia” 

Folha de São Paulo, 
27/09/89 

2 A -8 Literário Narrativo Folha xerocada “Mulher é mulher, 
homem é homem!” 

Ruth Rocha 
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Geo/História e Ciências 
Quadro 5: Caracterização dos textos de Geo/História e Ciências da Escola 2, Turma A 

Texto Gênero textual Tipo de 
texto 

Suporte Título Autor 

2 A -9  Expositivo Folha 
mimeografada 

“Festa Junina” Não possui 
identificação 

  Expositivo Quadro de giz “A raiva” Não possui 
identificação 

2 A -10 Adivinhações, 
provérbios, 
trechos de 
música, 
superstições e 
trovas 

 Folha xerocada “O folklore” Não possui 
identificação 

2 A -11  Expositivo Folha 
mimeografada 

“O livro dos sexos” Não possui 
identificação 

2 A -12  Expositivo Folha 
mimeografada 

“O segredo da vida” Não possui 
identificação 

2 A -13  Expositivo Quadro de giz “AIDS- Um breve 
histórico” 

Não possui 
identificação 

 

 

3.2.4.  Escola 2 - Turma B 
 

 

Quadro 6: Caracterização dos textos de Português da Escola 2, Turma B 

Texto Gênero 
textual 

Tipo de 
texto 

Suporte Título Autor 

2 B-1 Poema  LD “Vovó viu a uva” Marcelo R. Oliveira 

2 B -2 Receita 
culinária 

 LD “Receita de limonada” Não possui 
identificação 

2 B -3   LD “A flauta do seu 
Bartolo” 

Não possui 
identificação 

 

 

3.3. ATIVIDADES DE LEITURA 

 

 

Nos capítulos 5 e 6, serão apresentadas as atividades de leitura realizadas nas 

quatro salas de aula observadas e o modo como foram conduzidas pelas professoras das 

Escolas 1 e 2 nas disciplinas de Português, Geo/História e Ciências. Estas disciplinas foram 

 56



acompanhadas, uma vez que se acredita ser a leitura uma área de linguagem que perpassa, 

com mais intensidade, as disciplinas de ciências humanas. 

Serão considerados eventos de leitura todas as práticas de leitura mediadas por um 

texto escrito nas disciplinas mencionadas acima. Heath (1983) define eventos de letramento 

como situações que envolvem práticas de leitura e escrita por um determinado grupo social. 

Segundo Heath (1982, p.93), apud Soares (2002, p.145), um evento de letramento é definido 

como “qualquer situação em que um portador qualquer de escrita é parte integrante da 

natureza das interações entre os participantes e de seus processos de interpretação”. Soares 

(2002) utiliza o termo “evento” para nomear um acontecimento que envolve a leitura: 

“...letramento são as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas são 

postas em ação” (p.144). Kleiman (1998) também utiliza a palavra no mesmo sentido ao 

conceituar letramento: “...práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto social da 

escrita” (p.181) (grifos meus). Nesse sentido, as análises das interações em sala de aula 

focalizam a prática de alunos e professores, sujeitos socioculturais, ao se engajarem em 

eventos e atividades de ensino e aprendizagem. 

Um evento de leitura nas salas de aula observadas é formado por determinados 

objetivos previamente definidos pela professora e por objetivos construídos na própria 

interação, pois os alunos interferem e dão também um redirecionamento dos objetivos e das 

atividades formuladas pela professora. 

O limite do evento será o tempo de utilização de um texto, numa determinada 

atividade de leitura. O conteúdo será o modo de ler, de discuti-lo ou não, o modo com que os 

alunos realizam as atividades de compreensão do texto e de que forma a correção destas 

atividades acontecem. Essas aulas de leitura, nomeadas neste trabalho como eventos de 

leitura, podem ser formadas por atividades de leitura desenvolvidas e realizadas em sala de 

aula, ou atividades de leitura realizadas em casa pelos alunos, porém “corrigidas” oralmente 

em sala de aula Não serão consideradas as interrupções das aulas de leitura desses textos, que 

acontecem por ocasião do recreio, ou de um dia para o outro. Houve algumas aulas de leitura 

em que não foi acompanhado todo o desenvolvimento do trabalho com um texto, pois os dias 

da semana não eram acompanhados em uma escola apenas. Os eventos terminavam, então, 

com o fim da aula, ou com o término da atividade de leitura com um determinado texto. 

Serão apresentados todos os eventos de leitura acompanhados durante o período de 

observação nas quatro turmas, em ambas as escolas, num total de 30 eventos. A opção pelo 

trabalho em quatro salas de aula e em diferentes disciplinas relacionadas à leitura teve como 

propósito realizar uma análise contrastiva das interações em sala de aula e das práticas de 
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leitura que aí ocorreram. Basicamente, o número de eventos acompanhados nas duas escolas 

foram semelhantes e, nas turmas pesquisadas por um período mais longo, ou seja, as turmas 

“fortes”, o número de eventos foi maior. 

Serão ordenados os eventos através das seguintes categorias: escola; turma; 

disciplina, com a separação da disciplina de Português das demais relacionadas à leitura 

(Geo/História e Ciências), e segundo a ordem temporal dos eventos, pois, em algumas aulas, 

os textos foram separados por temas. Não serão apresentados os eventos, com a descrição de 

todas as falas e situações que aconteceram durante sua realização, pois se acredita que 

algumas destas deveriam ser eliminadas, pois não teriam função na perspectiva de análise e no 

foco que colocado, não comprometendo as análises e observações a serem feitas. Excluíram-

se conteúdos que não tratavam de textos, como aulas de gramática, de produção de texto e 

mapas geográficos. 

Na Turma A da Escola 1 acompanharam-se 121,30 horas de aula e 14 horas foram 

destinadas a atividades de leitura, enquanto o restante, 107,30 horas, foram ocupadas com 

outras disciplinas e atividades de Língua Portuguesa. Na Turma B da Escola 1, 66 horas de 

aula foram acompanhadas e 6 horas foram de leitura, ou seja, 60 horas foram destinadas a 

outras disciplinas e atividades de Língua Portuguesa. Acompanharam-se 108 horas na Turma 

A da Escola 2, das quais 18,35 horas de aula foram de atividades de leitura e o restante, ou 

seja, 90,25 horas, foram destinadas a outras disciplinas e atividades de Língua Portuguesa. Na 

Turma B da Escola 2, acompanharam-se 45 horas de aula e 37 horas foram destinadas à 

disciplina de Português. As outras disciplinas estão agrupadas em aulas de Matemática, Artes 

e Educação Física e as outras atividades de Língua Portuguesa são formadas por produção de 

texto e conteúdo gramatical. 

As aulas de Português, em ambas as escolas, foram, em sua maior parte, dedicadas 

à gramática: separação de sílabas e classificação quanto ao número e à tonicidade; tipos de 

substantivos: próprios, comuns, simples, composto, primitivo, derivado; plural de 

substantivos; ortografia; pronome, etc. Havia, também, produção de textos sobre algum tema 

relacionado ao texto trabalhado anteriormente, a filmes e a teatros assistidos. A Turma A da 

Escola 1 apresentou apenas 11,55% de atividades de leitura; a Turma B apresentou 9%; 

enquanto a Turma A da Escola 2 apresentou 17% e a Turma B teve algumas atividades de 

leitura intercaladas com atividades de decodificação. Conforme foi relatado, os textos 

utilizados por esta turma eram curtos e houve poucas atividades relacionadas à compreensão 

de textos; as atividades eram mais voltadas para identificação e fixação de letras, sílabas e 

palavras, já que se encontravam em fase de alfabetização. 
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CAPÍTULO 4 

EVENTOS DE LEITURA NA ESCOLA 1 

 

 

 

 

4.1. TURMA A 
 

 

De acordo com o que foi apontado no Capítulo 1, referente à metodologia, a 

Escola 1 foi avaliada pelo SIMAVE com conceito suficiente. Essa turma, conforme 

apresentado no mesmo capítulo, é considerada pela escola como a “mais forte” entre as três 

turmas da 2ª etapa do 2º Ciclo de Formação, correspondente à 4ª série do Ensino 

Fundamental. Foram acompanhados 10 eventos de leitura nessa turma, dos quais 7 foram de 

Português e 3 de Geo/História e Ciências. É importante relembrar que apenas 11,55% de 

horas acompanhadas foram destinadas às atividades de leitura. 

 

 

4.1.1. Eventos de leitura em aulas de Português 
 

 

Evento I: (dia 16/06/03)- Livro didático- Texto 1 A 11: “Uma história de Dom 

Quixote”; autor: Moacyr Scliar. 

A professora pede aos alunos que abram o livro na página 103 e que leiam o texto 

“Uma história de Dom Quixote”, 3 vezes. O texto apresenta um mesmo acontecimento vivido 

por Dom Quixote através de duas versões: a de Cervantes (autor da obra) e a de um amigo de 

D. Quixote. Os alunos lêem silenciosamente. Depois, cada aluno lê oralmente um trecho da 

história. 

Terminada a leitura, a professora pede aos alunos que façam os exercícios do livro: 

nº 1 ao 3, dentre os 7 exercícios de Compreensão do texto. São eles: 

1) Segundo o texto, o que vem à mente quando se fala num Quixote? 

                                                           
1 Conforme dito anteriormente, os textos referentes aos eventos se encontram no conjunto de Anexos 6 e estão 
identificados de acordo com a numeração. 
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2) Escreva, em seu caderno, quem era: 

a)Dom Quixote   b)Rocinante   c)Sancho Pança 

3) O texto apresenta um mesmo acontecimento contado em duas versões: a de 

Cervantes e a de um conhecido de Dom Quixote. Escreva, no caderno, as informações 

pedidas. 

a) Ao ver os moinhos de vento ao longe, o que Dom Quixote pensou: 

- Segundo Cervantes. 

- Segundo um conhecido de Dom Quixote. 

b) Em uma das versões, Dom Quixote foi considerado um vitorioso e na outra, um 

fracassado. Explique esse fato: 

- Segundo Cervantes. 

- Segundo um conhecido de Dom Quixote. 

Não houve discussões prévias dos exercícios sobre o texto, muito menos sobre a 

obra de Cervantes. Um aluno sinalizou: 

Pablo: Passou no fantástico que D. Quixote era um cavaleiro viajante. 
E a professora respondeu: 
P: Ah é? 
As perguntas de compreensão do texto se referem à localização de determinadas 

informações, apesar de ser mais complexa a última questão. A informação a ser localizada, na 

mesma questão, encontra-se em parágrafos diferentes, exigindo o contato do leitor com as 

outras informações antecedentes. Neste exercício, os alunos tiveram muita dificuldade, como 

se pode ver a seguir: 

 
André vai até a mesa da professora: 
André: Eu não entendi o três. 
Frederico, que senta à frente, escuta e diz: 
Frederico: Nem eu. 
A professora, então, explica a cada um deles individualmente e depois fala para toda a 

turma: 
P: No três, gente, você tem que escrever o que Cervantes conta sobre D. Quixote e 

depois o que o conhecido de D. Quixote conta  
Os alunos continuam a questionar o exercício: 
André: Eu não entendi ainda. 
A professora, então, escreveu a resposta no quadro: 
P: a) Cervantes: Eram gigantes que agitavam os braços, desafiando-o para a luta. 
Conhecido de Dom Quixote: Que ele iria descobrir uma coisa sensacional. 
b) Cervantes: Essa era uma prova de que o homem era mesmo maluco. 
Conhecido de Dom Quixote: Descobriu uma maneira sensacional de se divertir, inventou 

a roda-gigante. 
A professora tenta resolver a dificuldade dos alunos dando a resposta, ao invés de facilitar 

a construção da mesma por eles. 
P: Amanhã nós continuaremos. Guardem o material, gente. 
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Percebi que a não discussão do texto com a turma possibilitou a não compreensão 

do mesmo e, conseqüentemente, a não compreensão de um dos exercícios. Para Marcuschi 

(2002), a estratégia de reproduzir oralmente e, em conjunto, o conteúdo de um texto em sala 

de aula contribui para a compreensão do mesmo. “Havendo várias versões orais, pode-se 

discutir qual a mais adequada, qual não é correta e assim por diante” (p.60). 

 

Evento II: (dia: 20/08/03)- Livro didático- Texto 1 A 2: “O dia-a-dia das caravelas 

de Colombo”; autor: Paulo Knauss de Mendonça. 

P: Gente, peguem então o livro de Português na página 144 e façam uma leitura 
silenciosa do texto. 

Os alunos lêem em silêncio. Depois que terminaram de ler: 
P: Tem alguma palavra que vocês não conhecem? 
Pablo: O que é ourives? 
P: Pessoas que mexem com ouro. Há mais palavras, gente? 
Als.: - 
A professora não levou em conta o significado da palavra “ourives”, que, de acordo com o 

texto, eram pessoas que faziam armas e instrumentos, como machados e facas.  
P: Então vamos ler. Querem ouvir minha leitura antes? Não precisa, né? 
Os alunos então fazem a leitura oral e individual, de acordo com a solicitação da 

professora. 
P: Leiam devagar. Ler depressa atrapalha na compreensão do texto. 
Na leitura oral do texto, cada aluno indicado lê um parágrafo. As intervenções da 

professora são para coordenar a leitura oral, indicando os alunos que deverão ler e avaliando o 
desempenho de alguns deles. Algumas vezes a professora interrompe a leitura dos alunos e chama 
atenção para a pontuação correta: 

P: Cecília, você não leu antes? 
Cecília: Não. 
P: Deu pra notar, sua leitura não foi boa. Você tropeçou muito. E por que você 

não leu? 
Cecília: - 
P: Gente, façam agora as atividades de interpretação: números 1 ao 6. Copiem só a 

resposta no caderno, não precisa copiar a pergunta. 
A professora excluiu o nº7, último número das atividades de compreensão, que se referia a 

uma questão de opinião pessoal: Segundo o texto, “nos séculos XV, XVI e XVII, a vida a bordo de um 
navio era um horror”. Depois de ter conhecido um pouco do dia-a-dia desses tripulantes, você 
concorda com essa informação? Explique em seu caderno. 

O texto, pertencente ao gênero narrativa-documentário, traz informações interessantes 
sobre o cotidiano dos descobridores da América. Uma discussão a respeito dessas informações 
enriqueceria a compreensão dos alunos em relação a esse tema. 

Os alunos fazem a atividade em silêncio. Não há questionamentos. 
Depois de algum tempo: 
P: Vamos corrigir: número 1) Quem era Colombo? Qual era seu objetivo na 

viagem para a América? 
Os alunos lêem em coro a resposta copiada do texto: 
Als.: Colombo era um navegador italiano. Ele viajava em busca da fama, de 

dinheiro e pela fantasia que havia em torno de um mundo novo. 
P: Isso, gente. São duas perguntas em uma só. 
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P: 2) Copie, no caderno, somente as informações que estão de acordo com o texto. 
O número 2 é para copiar as informações corretas. 

a) A caravela era pequena, media pouco mais de 21 metros. 
b) Cada tripulante tinha um modesto quarto para dormir. 
c) Na caravela somente se trabalhava e não se divertia nunca. 
d) A tripulação não sabia se a quantidade de alimentos era suficiente para a viagem toda, 

pois se desconhecia o tempo que iam passar no mar. 
e) A bordo eles comiam: carne salgada de boi e de porco, bacalhau, pão, grãos, biscoitos, 

ervilhas secas, sal, açúcar, farinha de trigo e frutas secas. 
f) Era proibido consumir bebida alcoólica. 
g) Eles bebiam a água da chuva. 
P: Leia para mim, Bernardo, o que você colocou. 
Bernardo leu as afirmações corretas: 
a) A caravela era pequena, media pouco mais de 21 metros. 
d) A tripulação não sabia se a quantidade de alimentos era suficiente para a 

viagem toda, pois se desconhecia o tempo que iam passar no mar. 
e) A bordo eles comiam: carne salgada de boi e de porco, bacalhau, pão, grãos, 

biscoitos, ervilhas secas, sal, açúcar, farinha de trigo e frutas secas. 
g) Eles bebiam a água da chuva. 
P: As letras B, C e F não são para copiar. Número três é para consertar as frases 

incorretas. Olhem, 3) Agora, reescreva as informações incorretas da atividade anterior, 
tornando-as corretas. 

P: Rafael, fala. 
Rafael: Letra b) Não havia quartos para dormir. 
P: Laura. 
Laura: Não fiz, professora. 
P: Luíza. 
Luíza: Letra c) Muito pouco se sabe do lado divertido da viagem. 
P: A letra F gente, como ficou? 
Als: Letra f) Levavam muita bebida alcoólica. 
P: Próxima pergunta, gente: De que tipo de doenças esses homens sofriam? 
Als.: Escorbuto, cólera e febres. 
P: Sabendo que essa viagem poderia custar-lhes a vida, você acha justa ou injusta 

essa proposta? Pablo! 
Pablo: Justa, tudo pela liberdade. 
P: Natália! 
Natália: Injusta, porque eles poderiam morrer. 
P: Segundo o texto, quais profissionais costumavam viajar nas caravelas? 
Als.: Médicos, carpinteiros, pilotos, cozinheiros, cartógrafos e cosmógrafos, 

ourives, sapateiros, etc. 
 

Percebi que os alunos se detiveram todo o tempo nas informações do texto, 

localizando as respostas e copiando-as, pois essas perguntas objetivas podiam ser respondidas 

apenas por uma leitura superficial do texto, não demandando do aluno inferências na 

elaboração das respostas. Ao que parece, na perspectiva da professora, o processo de dar 

sentido à leitura restringe-se a repetir informações do texto lido. O texto é tratado pela 

professora como um produto pronto e acabado e não numa concepção de busca de construção 

de sentidos pelo leitor. 
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Evento III: (dia: 01/09/03)- Livro didático- Texto 1 A 3: “Teseu e o Minotauro”; 

autor: Alain Quesnel; tradução: Ana Maria Machado. 

P: Gente, abram o livro na próxima leitura. Em qual lição paramos? 
Als.: Do Minotauro. 
P: Então é na página 157. 
A professora escreve no quadro: Leitura silenciosa das páginas 157 a 159. 
Pablo: É histórias gregas... Teseu... Não é Atenas? 
Acredito que o aluno se referiu ao não entendimento dos significados dos nomes: Atenas, 

Creta e Grécia. O esclarecimento de que Atenas é a capital da Grécia, sendo, portanto, uma cidade, 
assim como Creta, teria trazido uma informação aos alunos. 

P: Teseu é o nome do personagem, Pablo. Esses são os nomes da época, né? 
Os alunos fazem então a leitura silenciosa do texto. Quando se pede leitura silenciosa, os 

alunos ficam completamente em silêncio. Acredito que todos lêem porque a professora, sentada em 
sua mesa, os observa e chama a atenção de quem não lê. 

Há um murmurinho muito baixo entre dois alunos (Bernardo e Natália). 
P: Gente, é para ler o texto. Qual é o problema aí, Bernardo e Natália? 
Os alunos olham para a professora e continuam a atividade de leitura. 
Rafael: Professora, como se pronuncia essa palavra da 3ª linha na página 158? 
P: As-té-ri-on. O nome do palácio é Cnos-sos, nem eu sei pronunciar direito. O 

nome da moça é Ariadne. 
Depois de algum tempo: 
Frederico: Você vai tomar leitura? 
P: Sim. Vamos lá então? 
A professora vai requisitando a leitura dos alunos. Ela chama os alunos que estão com as 

mãos levantadas. Cada aluno lê uma parte do texto. A professora, ao longo da leitura dos alunos, vai 
corrigindo erros de pontuação e de pronúncia. 

Depois que os alunos terminaram de ler: 
P: Turminha, vocês vão fazer agora os números 1 e 2 da página 160. 
As atividades de compreensão do texto iam até o número 10. 
Marcos comenta alguma coisa com Daniela que senta à sua frente. 
P: Marcos, você ouviu o que eu disse? Comece o exercício. 
P: Gente, eu vou lá embaixo. Não quero conversa, heim? Vocês têm atividades. 
A professora sai e fica 10 minutos fora de sala. Enquanto isso, alguns alunos saem do 

lugar, conversam alto e fazem outras coisas. Um grupo pequeno faz as atividades que a professora 
pediu. 

Quando a professora aponta na escada, uma aluna (Laura) grita: “A professora!” Os 
alunos que estavam de pé se sentam e os que conversavam ou faziam outras coisas voltam a fazer o 
exercício. 

P: Terminaram, gente? Podemos corrigir? 
Als.: Ainda não, professora. Espera um pouco. 
A professora espera mais uns 7 minutos. Enquanto isso ela organiza o diário de classe. Os 

alunos fazem os exercícios sem conversas. 
P: Vamos corrigir, agora. 
André: Espera aí, professora! 
P: Não. Já deu tempo de vocês fazerem. 
P: Número 1) Releia o texto e responda, em seu caderno, quem era cada um dos 

seguintes personagens: 
a) Egeu 
Als.: O rei de Atenas. 
P: b) Teseu 
Als.: O filho de Egeu. 
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P: c) Minos 
Als.: Rei dos cretenses. 
P: d ) Astérion 
Als.: O Minotauro. 
P: e)Ariadne 
Als.: Filha do rei Minos. 
P: Número 2) Que fato terrível acontecia em Atenas uma vez por ano? Por quê? 
Os alunos apenas copiaram a informação do texto, não fazendo a modificação na estrutura 

da frase: 
Als.: Enviar a Creta sete rapazes e sete moças para servirem de comida ao 

Minotauro. 
P: Por quê? 
Als.: - 
P: Porque o rei tinha perdido uma guerra para... 
Als.: Minos. 
P: Pronto, gente. Guardem o material, já vai bater o sinal. 
 

Essas perguntas de Compreensão do texto são objetivas, exigindo apenas a 

localização da informação no texto pelos alunos. Percebe-se, no entanto, que a professora não 

faz o que o livro didático propõe ao apresentar um texto narrativo da mitologia grega, que é 

tratar desse gênero ativando conhecimentos prévios. 

 

Evento IV: (dia 22/09/03)- Folha avulsa- Texto 1 A 4: “Uma língua diferente”; 

autora: Ruth Rocha. 

P: Vou entregar um texto para vocês fazerem uma leitura silenciosa. 
A professora entrega duas folhas, uma com o texto e outra com as atividades de 

compreensão. 
Os alunos lêem, como de costume, sem conversas, quando a professora está presente na 

sala. Depois de algum tempo: 
P: Vamos ler, gente? Raquel, começa pra mim. 
E assim os alunos vão lendo o texto. Cada um lê um pedaço; conforme levantam a mão, a 

professora os chama. 
Depois que terminaram de ler: 
P: Por que que os pais demoraram a entender? 
André: Porque ele falou em outra língua. 
P: Se ele falasse a língua do pai e da mãe, a casinha não iria queimar. Por isso, a 

gente tem que falar a mesma língua. Para haver comunicação, né? Agora façam os exercícios. 
Os alunos então foram fazendo a atividade silenciosamente. Não houve comentário dos 

alunos sobre o texto e nem perguntas sobre as questões. 
Depois de algum tempo: 
P: Gente, então vamos corrigir? 
Número 1) Dê o sinônimo das palavras grifadas 
a) Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade, e foi aquele desastre! 
P: Daniela. 
Daniela: Alguém tacou uma ponta de cigarro pela grade, e foi aquele desastre! 
P: Lucas. 
Lucas: Alguém mandou uma ponta de cigarro pela grade, e foi aquele desastre! 
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P: Isso! (A professora confirma verbalmente a resposta dada pelo aluno, apesar de ter 
aceitado a resposta anterior também). 

P: Letra b) Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. 
P: Natália. 
Natália: Seu João percebia a aflição do filho, mas não compreendia nada. 
P: Letra c) O Godofredo gania baixinho. 
P: Frederico. 
Frederico: O Godofredo chorava baixinho. 
P: Letra d) Ele percebia o desespero do filho. 
P: André. 
André: Ele via o desespero do filho. 
P: Dandara. 
Dandara: Ele notava o desespero do filho. 
A professora chama à participação os alunos de braços levantados. 
P: Número 2) Responda: 
a) O pai de Marcelo percebia sua aflição, mas não compreendia o motivo. Por 

quê? 
P: Frederico. 
Frederico: Porque ele falava diferente dos pais. 
P: Porque ele, Marcelo, falava diferente dos pais. 
P: André. 
André: Porque o menino tinha um modo diferente de falar. 
P: Letra b) Qual é a causa do desastre na casa de Godofredo? 
P: Daniela. 
Daniela: O desastre foi provocado pela ponta de cigarro jogado pela grade. 
P: Ponta de cigarro tinha sido atirada na casinha. 
P: Letra c) Quando Seu João chegou a entender o que Marcelo estava falando já 

era tarde. Tarde por quê, Camila? 
Camila: Porque até ele entender as palavras que o menino falava a casinha já 

tinha sido queimada toda. 
P: Isso! Já tinha queimado toda, né gente? Ele demorou. 
P: Letra d) O que disse o pai de Marcelo para consolar o menino? Pablo. 
Pablo: Iria construir outra casinha. 
P: Outra casa pro cachorro. Isso! Alguém colocou diferente? 
André levanta a mão. 
P: Fala, André. 
André: Ia construir uma casa branca com telhado vermelho. 
Essa fala foi da mãe do menino, e não do pai. Mesmo assim a professora aceitou a 

resposta. 
P: Número 7: Numere os fatos pela ordem dos acontecimentos: 
(   ) Os pais não aprenderam a falar como Marcelo, mas fazem força para entendê-

lo. 
(   ) Marcelo tentou contar o acidente para os pais. 
(   ) A casa de Godofredo começou a pegar fogo. 
(   ) Os pais percebiam a aflição do menino, mas não entendiam nada. 
(   ) Jogaram uma ponta de cigarro pela grade. 
P: Como é que ficou gente? 
Als.: 5... 
P: Número 5? 
Als: Os pais percebiam a aflição do menino, mas não entendiam nada; A casa de 

Godofredo começou a pegar fogo; Jogaram uma ponta de cigarro pela grade; Marcelo tentou 
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contar o acidente para os pais; Os pais não aprenderam a falar como Marcelo, mas fazem 
força para entendê-lo. 

P: Como vai ficar gente? 
Als.: 5, 4, 2, 1, 3. 
P: Agora, guardem o caderno de Português. 
 
A correção das atividades acontece sempre através de duas formas: resposta oral e 

em coro e resposta oral e individual. As estratégias de leitura promovidas pela professora no 

texto apresentado numa folha avulsa são as mesmas trabalhadas com o livro didático, porém 

não foi observada a exclusão de nenhuma questão referente às atividades propostas no texto 

avulso. 

 

Evento V: (dia 01/10/03)- Livro didático- Texto 1 A 5: “O boto e a estrela”; autora: 

Ana Maria Machado. 

P: Gente, peguem o livro de Português, página 228. A última lição do livro, lição 
22. 

Maurício: Qual página? 
P: É a última lição gente, último texto. Psiu!!! 
P: Posso tomar a leitura? 
Als.: - 

A professora sai da sala. Há conversas, alguns alunos lêem o texto, mas grande 
parte conversa e se levanta do lugar, outros ainda fazem outras atividades. Há um grupinho 
que conversa sobre a formação de um time de futebol, que jogará no recreio e outro sobre os 
desenhos existentes numa assinatura de tv paga. 

Depois de algum tempo, a professora chega e os alunos se calam. 

P: Começa a ler pra mim, Pâmela. 
E assim os alunos vão lendo os parágrafos de acordo com a requisição da professora. 
P: Ô Dani, você não está colocando exclamação, não? Lê de novo. 
E a aluna lê e assim, os alunos vão lendo e a professora vai corrigindo-os em sua 

pronúncia. Ao terminarem de ler: 
P: Boto é feminino de bôta? 
Als.: É. 
P: É? 
Als.: Não. 
P: Boto fêmea e boto macho. Na verdade, ela utilizou para mostrar o par do boto. 

Algumas palavras aí não existem, é para vocês entenderem melhor. Agora, cada um vai ler 
um verso. 

Os alunos começam a ler individualmente na ordem da fila. Aparece a coordenadora na 
porta da sala e começa a conversar com a professora. Os alunos se atrapalham para ler em fila e 
brigam entre si. A professora, então pede para eles pararem de ler e fazerem o exercício da página 231 
e 232 (1 ao 11) as atividades iam até o número 12: 

P: Podem parar de ler, vocês fizeram muita confusão. Façam agora os exercícios. 
Os alunos conversam, grande parte não faz as atividades. A professora chega até a porta e 

diz: 
P: Eu vou passar nas carteiras olhando os exercícios assim que voltar. 
Os alunos se calam por um instante e depois continuam a conversar. 
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A professora volta para sala. Os alunos se calam e fazem silenciosamente o exercício. Ela 
apaga o quadro e passa nas carteiras. Depois se senta sem nenhum comentário e corrige os cadernos de 
Para Casa. Há um murmurinho baixo. Agora grande parte dos alunos fazem os exercícios. 

P: Ô turminha! Isso é porque terminaram? Engraçado, eu passei olhando e 
ninguém tinha terminado. 

A professora exclui o número 12 que era de debate com os colegas: 
12) Converse com seus colegas sobre as questões: 
a)Como você age quando quer conquistar algo? Luta bastante ou desiste facilmente? 
b)Você conhece alguma outra história de amor impossível? Em caso afirmativo, fale sobre 

ela. 
Bernardo fala em tom baixo virado para trás. 
Bernardo: Natália, você é esse bicho do livro (mostrando para um siri). 
Ela bate nele e a colega que senta com ele ri. 
P: Psiu, Fernanda e Natália, todos têm atividades. 
Agora só se ouve o barulho de trocas de canetas, régua e folhas virando. 
André: E a 10, professora, como é? 
P: Qual é a mensagem do texto? A 10 é pessoal, gente. Pra você o que passou, qual 

é a mensagem? 
Marcos: Quem acabou pode guardar o livro? 
P: Não. Espere um pouco. 
Dandara pergunta a Marcos: 
Dandara: Você fez até o 10? 
Marcos: Fiz. 
P: Não pode guardar o livro. 
Natália cutuca o colega da frente e pergunta: 
Natália: Bernardo, qual é a mensagem do texto? 
Bernardo: É a sua opinião, qualquer coisa que você falar. 
Natália: É que o boto foi procurar a estrela e quebrou a cara? 
Bernardo ri. 
Observo que a aluna deixa a questão em branco e espera que a professora dê a resposta na 

correção do exercício. 
P: Vamos corrigir, gente? 
De acordo com nossas observações, é difícil os alunos tirarem as dúvidas sobre as 

atividades de interpretação com a professora. E isso se deve à sua prática pedagógica, que inibe os 
alunos de questionarem e fazerem comentários sobre o conteúdo dos textos, pois ela não dá espaço 
para isso. Veremos que a prática da professora de Português da Turma B desta escola e da professora 
de Português da Escola 2, Turma A é diferente dessa professora. 

Após a realização das atividades pelos alunos, a professora checa oralmente, com toda a 
turma, na correção, as respostas dadas na maioria das questões, em coro, pelos alunos. 

P: Número 1) Por que o boto era considerado esportivo e sonhador? Daniela. 
Daniela: Saltava fora d’água e imaginava que era um bicho voador, pelo meio das 

aves, ao lado dos cascos das naves. 
A aluna leu muito baixo e a professora disse: 
P: Dani, posso te pedir um favor? Lê mais alto. 
A aluna repete. 
P: Era considerado esportivo porque conseguia saltar fora d’água e era 

considerado sonhador porque... 
Als.: Imaginava que era um bicho voador. 
P: Que era voador, que conseguia voar. 
P: Número 2) No início, qual foi a primeira paixão do boto? Copie a resposta 

correta. Rafael. 
Rafael: Uma estrela cadente. 
P: Número 3) Em que período do dia o boto ia ver seu amor? Por quê? 
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Als.: À noite. 
P: Por quê? 
Als.: (Incompreensível) 
P: Porque a estrela aparecia no céu à noite. 
P: 4) O que os amigos fizeram para ajudar o boto apaixonado? 
Als.: Deram palpite. 
P: Deram palpite. 
P: Número 5) Copie, no caderno, as falas seguintes e informe os nomes dos 

animais que as pronunciaram. (Havia no livro desenhos e frases dos animais). 
P: a) Pule bem alto. 
Als.: Mergulhão. 
b) Faça serenata. 
Als.: Caranguejo. 
c) Faça acrobacias. 
Als.: Mexilhão. 
d) Cante para ela e jogue um beijo. 
Als.: Siri. 
P: O 6) O boto seguiu os palpites de seus amigos? Deu certo? 
Als.: Sim/Não. 
P: Seguiu sim, mas deu certo? 
Als.: Não. 
P: Ele não conseguiu trazer a estrela. 
P: Número 7) Leia a citação do texto e responda às questões em seu caderno: 
“Até que um dia, vendo um anzol na água, o boto teve uma idéia para acabar com 

sua mágoa”. 
a) Qual foi a idéia? 
Als.: Pescar a estrela. 
P: Pescar a estrela. 
b) Essa idéia resolveria o problema? Por quê? 
Als.: Sim/Não. 
P: Não, ela não ia resolver. Por quê? 
Dandara: Porque procurou... 
P: Porque não é possível pescar uma estrela no céu. Alguém quer falar? 
Als.: - 
P: Número 8) Qual a linha que o boto achou ideal para sua pescaria? Ele 
conseguiu chegar até ela? 
Als.: A linha do horizonte. 
P: A linha do horizonte. Ele conseguiu chegar até ela? 
Als.: Não. 
P: No 9) Na sua viagem, o boto descobriu muitas coisas bonitas e foi trocando sua 

paixão pela estrela por outros amores. Quais foram os novos amores do boto? 
Als.: O mar. 
P: Tudo que tem no mar: peixe... e até outros botos, não foi? 
P: Número 10) Qual é a mensagem do texto? 
P: O que você pôs, Ju? 
Juliana: Vale a pena lutar por um amor impossível. 
A resposta dada pela aluna foi aceita, apesar da mensagem do texto não ser esta. 
P: Elaine. 
Elaine: Eu não quero falar. 
P: Noeli. 
Noeli: Não fiz. 
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P: O que é isso, gente? Não quero falar, não quero falar. Fernanda. 
Fernanda: Algumas coisas são fáceis, outras não. 
Percebi que muitos alunos tiveram dificuldades em responder à questão 10, por ser uma 

pergunta global, que leva em conta o texto como um todo e o aluno ter que estruturar sua resposta. 
Pelas atividades observadas, percebi que eles não estavam acostumados de responder a esse tipo de 
exercício. 

P: O 11) Quem escreveu o texto “O boto e a estrela”? 
Als.: Ana Maria Machado. 
 

Evento VI: (dia 28/10/03)- Folha avulsa- Texto 1 A 6: “Amigos”; autor: Helme 

Heine. São Paulo, Ática, 1993. 

P: Gente, o nosso livro acabou. As outras salas ainda estão no meio do livro, então 
vocês irão receber um texto que eu tirei de uma escola particular. Por favor, retirem o 
cabeçalho. 

A professora entrega três folhas de texto. 
P: Comecem a ler. 
Alguns alunos conversam baixo. 
P: Ler e conversar não combina não. 
P: Laura e Cecília, chega! 
Laura: É a Cecília. 
P: Não quero saber. 
Os alunos agora lêem em silêncio, todos mantêm a atenção voltada para o livro. 
P: Agora nós vamos fazer uma leitura diferente, cada um lê um parágrafo. 
P: Vou começar com o Flávio. 
Vou esperar vocês organizarem o texto... Bom, vamos começar então? 
Os alunos fazem leitura oral e individual, conforme a ordem dos lugares, em fileiras. 
Depois da leitura, a professora entrega mais três folhas de exercícios e os alunos as 

respondem sem questionamentos. 
Enquanto os alunos realizam as atividades propostas, a professora fica sentada à sua mesa, 

analisando os cadernos de Para Casa . Nunca a observei circulando entre os alunos para checar se 
precisam de alguma orientação. 

Depois de algum tempo... 
P: Vamos corrigir. 
P: 1) Você acha que o título da história, está de acordo com os fatos relatados no 

texto? Por quê? Laura, fala. 
Laura: Sim. 
P: Por quê? 
Laura: Porque eles estavam sempre juntos. 
P: Raquel. 
Raquel: Eles eram amigos para sempre. 
P: Eles estavam sempre juntos para fazer todas as coisas. 
P: O 2) Retire do texto a frase que comprove o quanto era grande a amizade entre 

o galo Juvenal, o rato Frederico e o gordo Valdemar. 
André levanta o braço. 
P: Pode falar, André. 
André: Atrás do galinheiro, perto do tonel onde guardava a água da chuva, 

juraram amizade eterna e decidiram nunca mais se separar. 
P: Luíza. 
Luíza: Amigos de verdade sempre fazem as coisas juntos. 
P: Alguém colocou diferente? 
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Os alunos não responderam nada. 
P: O 3) Leia com atenção: “Depois, eles pegavam a bicicleta atrás do celeiro e 

saíam pedalando pela manhã afora. 
Nenhum caminho pedregoso era obstáculo para eles. 
Nenhuma curva fechada atrapalhava seu passeio, nenhuma poça d’água era 

funda a ponto de assustá-los.” 
a)Por que será que os três amigos não tinham medo do que encontravam pelo 

caminho? 
P: Maurício. 
Maurício: Por causa de sua amizade. 
Luíza: Porque amigos de verdade sempre ajudam uns aos outros. 
b)Faça um desenho representando o trecho anterior. 
P: Você vai representar um ajudando o outro aí. Não é isso? 
André: Eu desenhei andando de bicicleta. 
P: Ah, tá. 
P: O 4) No texto o porco aparece sempre como “o gordo Valdemar”. Somente 

num determinado momento é possível descobrir que Valdemar é um porco. Localize o 
parágrafo onde está registrado este momento e copie-o. 

P: Só tem um parágrafo. Dandara. 
Dandara: “Por causa disso, eles resolveram pernoitar no chiqueiro onde...morava 

o gordo Valdemar. O problema é que o rato Frederico tinha um nariz muito sensível”. 
P: É o único momento que fala de chiqueiro, ou seja, um porco. 
P: 5) Se você fosse autor da história “Amigos”, que adjetivos daria para cada um 

dos três personagens? (desenho do galo, porco e rato) 
P: Juliana, para o galo? 
Juliana: Determinado. 
P: Marcos, para o porco? 
Marcos: Engraçado. 
P: Para o rato, Fernanda. 
Fernanda: Baixinho. 
P: 6) É comum as pessoas dizerem: O importante é competir! Responda: 
a) Na sua opinião, o quer dizer essa expressão? 
P: Laís. 
Laís: O que importa é participar. 
b) Você concorda com ela? Fernanda. 
Fernanda: Sim. 
P: Por quê? 
Fernanda: O importante é participar. 
P: Participar de novo? Por que não pôs diferente? 
André levanta o braço. 
P: Fala, André. 
André: Se perder não importa, o importante é que nós tentamos. 
P: Isso. Muito bem. Quem mais quer falar? 
Raquel levanta o braço. 
P: Fala, Raquel. 
Raquel: O bom é competir. 
P: c)Você acha que a amizade é importante? Pâmela. 
Vamos gente, rapidinho! 
Pâmela: Sim. 
P: Sim, o quê? 
Pâmela: Quando a gente tem amigos, nunca se sente sozinho. 
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P: Alguma dúvida, gente? 
Als.: Não. 
P: Então guardem o caderno. 
 

Evento VII: (dia 31/11/03)- Folha avulsa- Texto 1 A 7: “Na delegacia”; autor: 

Carlos Drummond de Andrade. 

Este evento representa uma avaliação de Português. Os alunos a realizaram de 

forma individual, em silêncio e sem o auxílio da professora. A avaliação foi composta por 9 

questões2. Os tipos de perguntas apresentadas na Compreensão do texto foram as seguintes: 1 

questão de vocabulário; 1 questão de ordenação cronológica de fatos, informações; 5 questões 

referentes à localização de informação no texto; 1 relacionada à cópia e 1 inferencial. 

 

Para trabalhar a leitura, a professora de Português solicita aos alunos lerem o texto 

em leitura silenciosa e depois, oralmente, cada um lê um parágrafo. A professora se preocupa 

muito com a leitura “bem feita”; enquanto os alunos lêem, ela vai corrigindo a pronúncia das 

palavras. Percebe-se que o objetivo predominante da atividade de leitura oral era avaliar as 

habilidades de fluência de cada aluno e, nesse processo, corrigir os alunos em relação à 

pronúncia de certas palavras e à entonação. 

Em seguida, os alunos respondem silenciosa e individualmente às atividades 

referentes aos textos, sem discussão prévia e sem estratégias de mediação e acompanhamento 

das hipóteses dos alunos. Não há discussões e problematizações sobre o conteúdo dos textos 

com os alunos. É incomum, durante a execução dos exercícios, os alunos questionarem. 

Minha hipótese é que a maioria dos exercícios do livro didático, muito utilizado pela 

professora, se referiam apenas a perguntas objetivas, como a localização da resposta no texto; 

já as questões que exigiam a elaboração da resposta pelo aluno (opinião pessoal e reflexão) 

eram excluídas pela professora. As poucas orientações que foram dadas durante a realização 

das atividades adquiriram duas formas: individualmente, quando algum aluno ia até sua mesa; 

coletivamente, quando ela socializava para toda a turma alguma questão ou dúvida levantada 

por algum aluno individualmente. Essa segunda forma é a que predominou. 

A correção do exercício, baseada em pergunta-resposta, era feita de forma rápida 

e, na maioria das vezes, a resposta era dada em coro pelos alunos. Poucos alunos tinham 

participação individual na correção das atividades de leitura, e quando isso acontecia, a 

professora privilegiava os alunos que se dispunham a participar. Não havia também 

                                                           
2 A atividade de compreensão do texto se encontra no conjunto de Anexos 6 , texto1 A 7, juntamente com o 
texto. 
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discussões nem comentários sobre os textos na correção das questões. As estratégias de leitura 

e as atividades de Compreensão dos textos foram trabalhadas, de acordo com os eventos 

apresentados, mais no sentido de decodificar, decifrar os textos do que construir, 

compartilhar, criticar e dialogar. Essa prática de leitura, de acordo com a teoria de Bakhtin 

(1929), não favorece uma compreensão ativa do enunciado (texto), estando centrada na 

identificação das palavras. 

Para cada turma acompanhada, será apresentado um quadro representativo de 

análise dos eventos observados. Serão explicitados o evento, o texto, o tipo e as estratégias de 

leitura utilizadas e os objetivos previstos para cada texto. Utilizar-se-á a categoria estratégias 

de leitura, para se caracterizar o modo como foram trabalhados os textos em sala de aula. 

 

Quadro 7: Análise dos eventos de Português da Escola 1, Turma A 

Evento/ 
Texto 

Tipo de leitura Estratégia de leitura Objetivo 

I 
1 A -1  

Silenciosa e oral 
(individual) 

Leitura e atividade de 
compreensão escrita do texto. 

Treinar, avaliar e trabalhar a leitura de 
um texto e sua compreensão escrita. 

II 
1 A -2 

Silenciosa e oral 
(individual) 

Leitura, atividade de compreensão 
escrita do texto e correção oral 
dessa atividade, na forma 
individual, conforme indicação da 
professora, e coletiva (em coro). 

Treinar, avaliar e trabalhar a leitura de 
um texto e sua compreensão escrita. 

III 
1 A -3 

Silenciosa e oral 
(individual) 

Leitura, atividade de compreensão 
escrita do texto e correção oral 
dessa atividade na forma coletiva 
(em coro). 

Treinar, avaliar e trabalhar a leitura de 
um texto e sua compreensão escrita. 

IV 
1 A -4 

Silenciosa e oral 
(individual) 

Leitura, uma questão de 
compreensão oral do texto, 
atividade de compreensão escrita 
do texto e correção oral dessa 
atividade, na forma individual, 
conforme indicação da professora 
e coletiva (em coro). 

Treinar, avaliar e trabalhar a leitura de 
um texto e sua compreensão escrita. 

V 
1 A -5 

Silenciosa e oral 
(individual) 

Leitura, atividade de compreensão 
escrita do texto e correção oral 
dessa atividade, na forma 
individual, conforme indicação da 
professora, e coletiva (em coro). 

Treinar, avaliar e trabalhar a leitura de 
um texto e sua compreensão escrita. 

VI 
1 A -6 

Silenciosa e oral 
(individual) 

Leitura, atividade de compreensão 
escrita do texto e correção oral 
dessa atividade, na forma 
individual, conforme indicação da 
professora. 

Treinar, avaliar e trabalhar a leitura de 
um texto e sua compreensão escrita. 

VII 
1 A -7 

Silenciosa Leitura e atividade de 
compreensão escrita do texto. 

Avaliar as habilidades dos alunos na 
compreensão do texto. 
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4.1.2. Eventos de leitura em aulas de Geo/História e Ciências 

 

 

Evento I: (dia 20/08/03)- Aula de Ciências Livro didático- Texto 1 A 8: “Sistema 

Muscular: um impulso na vida” 

A professora pede aos alunos para abrirem o livro na página 73. 
P: Vamos começar a matéria sobre o sistema muscular. Pronto, gente? Todos 

pegaram? Então vamos lá. 
A professora fez uma leitura oral e individual do texto e os alunos acompanhavam sua 

leitura apenas com os olhos. 
Depois que terminou de ler, realizou alguns comentários: 
P: Enquanto a gente ri, chora, mexem muitos músculos do rosto. Você viram, 

gente? 
Percebi que alguns alunos começaram a responder os exercícios referentes ao conteúdo 

sem a professora pedir. Acredito que seja porque eles estavam acostumados a lerem o texto e a 

responderem imediatamente às perguntas. 

P: Gente, os músculos são modos ativos do movimento, enquanto os ossos são 
passíveis. 

Não houve nenhum comentário e perguntas dos alunos referentes ao texto lido. 
P: Façam agora a página 76, os números 1 ao 4 vocês fazem aqui e os dois últimos 

em casa. Quero que dê tempo de corrigir esses. Depois vocês fazem o resto em casa. (Os 
exercícios da página 76 iam até o número 6). 

As perguntas eram as seguintes: 
1)Qual é a principal função dos músculos? 
2)Copie as frases completando as estrelas com palavras corretas. 
a)Músculo que forma cada uma das nádegas e é o mais volumoso do corpo humano *  
b)O sistema * é formado pelos músculos. 
c)O corpo humano possui cerca de * músculos. 
d)Músculo responsável pela movimentação do ombro * . 
e) Músculo mais longo do corpo humano * . 
f) Músculo responsável por levantar as sobrancelhas e enrugar a testa * . 
g) Músculo que auxilia na movimentação dos membros superiores * . 
h) Músculo responsável pela ação de morder * . 
3)Pesquise e escreva o que você deve fazer para que seus músculos desenvolvam-se 

sadios. 
4) Quando ocorrem as cãibras? 

Todas as perguntas se referem à localização de informações no texto. 

 

Os alunos responderam às perguntas durante toda a aula. Às vezes alguns deles se  

levantavam e iam até a mesa da professora tirarem suas dúvidas. Não houve tempo para 

corrigir o exercício nesta aula. Os alunos iriam terminá-lo em casa e fazerem os números 5 e 6 

também. 

 
Evento II: (dia 03/09/03)- Aula de Ciências - Exercício do Livro didático: 

Correção do Para Casa. Sistema Reprodutor. 

 73



P: Bom dia! 
Als.: Bom dia! 
Apenas um grupo de alunos responde. Os outros estão dispersos com conversas ou outras 

atividades. 
P: Gente, agora é aula de Ciências. Guardem o material de outra matéria. 
Os alunos que estavam em pé se sentam e os que estavam dispersos voltam a atenção para 

a professora. 
P: Gente, vamos corrigir depressa as duas questões de Ciências que não 

corrigimos na aula passada. Não deu tempo de corrigi-las. Hoje eu vou dar também 
Geo/História. 

P: Pegaram o caderno? Vamos lá, então: Escreva em seu caderno os órgãos do 
Sistema Reprodutor. 

Als.: Canal deferente... 
P: Canal deferente, né? Não é diferente. 
Als.: Pênis, testículos, tubas uterinas, úteros, ovários, vagina e vulva. 
P: Isso! E a próxima: A função do Sistema Reprodutor feminino? 
Als.: Produzir nos ovários os óvulos e conduzi-los até o útero através das tubas 

uterinas, proteger o bebê, que após a fecundação do óvulo desenvolve-se e cresce no útero. 
Os alunos vão respondendo em coro e a professora vai escrevendo as respostas no quadro. 
P: Muito bem. Todos corrigiram? Acertaram? Agora então vamos passar para 

Geo/História. 
 
Evento III: (dia 03/09/03)- Aula de Geo/História - Quadro de giz- Texto: “Região 

Sul”. 
P: Gente, agora peguem a parte de Geo/História no caderno. Depressa! 
P: Vocês se lembram que esta foi uma das turmas que ficaram com a Região Sul 

na apresentação do folclore? No dia da apresentação haverá todas as regiões do Brasil 
representadas. Hoje então nós vamos começar fazendo um estudo da região. Eu vou passar 
no quadro as principais características. 

A professora passa no quadro as anotações copiadas de seu caderno: 
A Região Sul é formada pelos seguintes estados e capitais: Paraná -Curitiba; Santa 

Catarina –Florianópolis; Rio Grande do Sul –Porto Alegre. 
Clima: É temperado, com chuvas distribuídas pelo ano inteiro, verões quentes e invernos 

secos e muito frios. 
Vegetação: Florestas, mata das Araucárias, em que se encontram espécies úteis como o 

Pinheiro-do-Paraná e a Imbuia. 
Hidrografia: É representada pelas duas bacias: 
Bacia do Paraná- Principais rios: Paraná, Ivaí e Iguaçu. 
Bacia do Uruguai- Principais rios: Uruguai. 
Folclore: Dança de fitas, bailão e pezinho. 
Comidas típicas: Arroz de carreteiro, churrasco e tortas. 
Festas: Festa da uva, October Fest. 
Bebidas: Chimarrão e vinho. 

Depois que terminou de passar as anotações no quadro e de fazer a leitura oral e 

individual, continuou: 

P: A October Fest é em Blumenau, Santa Catarina, é a festa da cerveja. É uma festa 
muito bonita. A vestimenta das pessoas... Vai muitas excursões. October: outubro, acontece 
em outubro. 

P: O que a gente não pode deixar de ver no Sul? 
Als.: Praias. 
P: O que mais? 
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Als.: - 
P: O que é conhecido no Brasil todo, gente, as ca... 
Als.: Cachoeiras. 
P: Cataratas do Iguaçu. São as mais bonitas do mundo inteiro! 
É a região mais rica que nós temos porque sofreu influência ... 
Als.: De Deus. 
P: Dos Alemães. As pessoas são educadas, são claros. 
 
A professora utilizava exclusivamente como materiais de leitura o livro didático e 

as anotações no quadro de giz. Não observei texto em folhas avulsas. Para trabalhar a leitura, 

a professora sempre fazia uma leitura oral e individual do texto, enquanto os alunos 

acompanhavam sua leitura pelo livro, e explicava cada parte, repetindo o que estava escrito no 

texto. Em seguida, os alunos faziam as atividades referentes ao conteúdo lido anteriormente. 

As atividades referentes a esses textos expositivos se referiam à localização da informação 

explícita no texto e eram formadas por perguntas objetivas e cópias do livro didático. A 

correção dessas atividades acontecia com os alunos respondendo em coro e a professora 

escrevendo essas respostas no quadro de giz. 

Os textos trabalhados em Geo/História e Ciências não tiveram função de avaliação 

da leitura dos alunos, diferentemente dos textos trabalhados em Português. A professora lia 

individualmente o conteúdos dos capítulos, enquanto os alunos a acompanhavam. Percebeu-se 

que os alunos a procuravam mais do que à professora de Português para tirarem suas dúvidas, 

indo até sua mesa. A forma de tirarem suas dúvidas com a professora era sempre individual. 

A correção dos exercícios era feita de maneira coletiva, com a professora escrevendo no 

quadro as respostas. 

 

Quadro 8: Análise dos eventos de Geo/História e Ciências da Escola 1, Turma A 

Evento/ 
Texto 

Disciplina Tipo de leitura Estratégia de leitura Objetivo 

I 
1 A -8 

Ciências Oral e individual da 
professora 

Leitura, breve comentário 
a respeito do conteúdo lido 
e atividade de 
compreensão escrita do 
texto. 

Apresentar o conteúdo 
referente ao Sistema 
Muscular e fixar esses 
conceitos. 

II 
 

Ciências _ Leitura e correção oral da 
atividade escrita de 
compreensão do texto na 
forma coletiva (em coro). 

Checar as atividades 
oralmente com os 
alunos. 

III 
 

Geo/ 
História 

Oral e individual da 
professora 

Leitura e breve comentário 
sobre as características da 
Região Sul. 

Apresentar as 
características da 
Região Sul. 
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4.2. TURMA B 

 

 

Esta turma é considerada pela escola como a mais “fraca” entre as turmas da 2ª 

etapa do 2º ciclo, correspondente à 4ª série do Ensino Fundamental. Acompanhei apenas 3 

eventos de leitura em Português, pois, conforme mencionado anteriormente, o tempo de 

observação nesta turma foi de apenas 1 mês e meio, pois decidi acompanhá-la mais tarde. É 

importante relembrar, também, que somente 9% de horas acompanhadas foram destinadas às 

atividades de leitura. 

 

 

4.2.1. Eventos de leitura em aulas de Português 
 

 

Evento I: (dia 04/11/03)- Folha avulsa- Texto 1 B 1: “O sapo e a cobra”; autor: 

William J. Bennett. O livro das virtudes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995, 4ª ed. 

A professora entregou o texto e os alunos leram em voz alta junto com ela. Depois, cada 
fila leu uma frase. Os alunos liam desencontrados, alguns estavam mais adiantados que outros. 

P: Vou entregar a folha com os exercícios, gente. 
A professora entregou uma folha de exercícios. E os alunos foram respondendo em 

silêncio enquanto a professora corrigia os cadernos de Para Casa. Nenhum aluno questionou a 
professora sobre as perguntas referentes aos textos, que eram apenas duas. 

Depois de algum tempo: 
P: Vamos ver a interpretação, gente? 
A professora começa a correção: 
P: 1) Ao brincarem juntos, a cobra e o sapo aprenderam coisas diferentes. 
a) O que a cobra ensinou para o sapo? 
A professora ia chamando os alunos para falarem. 
Rairan: A cobra ensinou o sapo a rastejar. 
Igor: Subir na árvore. 
Túlio: Subir na árvore se enroscando e deslizando pelo tronco. 
P: b) O que o sapo ensinou para a cobra? 
Als.: Ensinou a pular. 
P: O sapo ensinou a cobra a pular. 
P: Número 2) Por que o sapo e a cobra não conseguiram brincar juntos depois das 

falas das mães? 
Als.: Porque as mães proibiram. 
P: Mas as mães estavam lá olhando, perto? 
Als.: Não. 
P: Então por que eles não brincaram? 
Lucas: Eles eram obedientes. 
P: Mas o que fez com que eles não brincassem mais? 
Als.: - 
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P: Gente, a gente tem que obedecer aos pais mesmo, mas aqui já entrou no 
preconceito. Um se lembrou da fala da mãe. Aquele dia foi muito bom para eles, mas teve 
preconceito. A gente achar que a gente é melhor do que o outro... Entre os animais, eles 
aprenderam uns com os outros. 

P: Agora guardem o caderno. 
 
Acredito que os alunos não compreenderam o ponto de vista da professora. 

 

Evento II: (dia 05/11/03)- Livro didático- Texto 1 B 2: “1 é 5, 3 é 10!”; autora: 

Santuza Abras. 

A professora pediu aos alunos que abrissem o livro na página 124 e lessem o texto em 
leitura silenciosa. Percebi que todos os alunos leram o texto. Em seguida, a professora leu junto com 
os alunos. 

P: Aqui, gente, (referindo-se ao quarto parágrafo): 
“Um é cinco, treis é dez 
repete um monte de vez. 
E o preço sai parecido 
com a cara do freguês.” 
P: Vocês observaram que ele pronunciou treis, como ele fala, né? 
Depois de lerem o texto... 
P: Pintar e batente são gírias. 
P: Pintar, não é pintar parede, é no sentido de aparecer. Batente, gente, é uma 

parte da janela e significa pegar no pesado. 
A professora pediu para cada fileira ler uma estrofe e eles leram muito 

desorganizadamente. A professora pediu, então, que eles fizessem a interpretação do texto: 
Interpretação/as idéias do texto: 

P: Vocês vão fazer os exercícios de 1 ao 9. (Ou seja, todos referentes à interpretação). 
Os alunos faziam os exercícios, enquanto a professora preparava uma atividade. 
Mariana: Ah! Tem que copiar? 
P: Tem. Vamos, Carlos? 
Os alunos iam na carteira da professora para tirar dúvidas, de forma mais intensa do que 

com a professora de Português da turma anterior: 
Lucas: E o número 3? 
P: Caprichoso, você vai copiar o verso que mostra que ele era caprichoso. 
Mariana: Caprichoso é que faz as coisas bem feitas. Você vai copiar o verso que 

mostra que ele é caprichoso. 
Depois de algum tempo... 
P: Vamos corrigir, gente? Número 1) Um poema é formado de versos e estrofes. 

Cada linha que compõe um poema é chamada de verso. Cada grupo de versos é chamado de 
estrofe. Agora, responda em seu caderno. 

a) Quantos versos há nesse poema? 
Als.: 28  
b) Quantas estrofes há nesse poema? 
Als.:7 
P: 2) Sobre o menino do poema, responda no caderno. 
a) Onde ele mora? 
Als.: No morro. 
P: Ele mora no morro. 
b) Em que lugares ele costuma trabalhar? 
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Als.: Na rua, no mercado, onde o trabalho pintar. 
P: c) Que tipo de serviços ele faz? 
Als.: Engraxate, vende luvas, guarda-chuva. 
Túlio: Atento. 
P: Não. Atento é com atenção, ele não vende atento. Ele faz serviço de vendedor e 

engraxate. 
A professora chama atenção para o equívoco do aluno, embora não leve a aluno a refletir 

sobre a sua hipótese errada. 
P: O 3) As atitudes do menino demonstram algumas de suas qualidades. Anote os 

versos que comprovem que ele é: 
a) caprichoso:  
Als.: Porque engraxa com arte. 
b) esperto:  
Als.: No sinal revende atento. 
P: c) bem-humorado: 
Als.: Sorridente. 
P: Está sempre sorridente. 
P: d) esforçado, disposto. 
Als.: Corre daqui e dali. 
P: O 4) Copie, no caderno, a alternativa que completa corretamente a frase: “Um é 

cinco, treis é dez.” Esse verso indica que... 
a) O menino não sabe fazer operações matemáticas. 
b) O menino faz promoções para poder vender mais. 
c) O menino quer ajudar as pessoas a adquirir os produtos. 
Lucas: O menino quer ajudar as pessoas a adquirir os produtos. 
P: Está certo também, mas a mais certa é a letra b)Ele faz promoções para vender 

mais. 
P: 5) Explique, no caderno, o significado dos versos: “E o preço sai parecido com a 

cara do freguês.” 
P: De acordo com a cara do freguês. 
Rairan: Se ele for bem-humorado, o preço é barato. Se ele for mal-humorado, o 

preço é caro. 
P: É de acordo com a necessidade da pessoa, gente. Se ele precisar de comprar 

alguma coisa, mas fala: “É eu preciso, mas não tenho todo dinheiro...” Aí o menino negocia o 
preço. 

P: Número 6) Qual é o dia da semana em que o menino não trabalha? 
Als.: Domingo. 
P: 7) Segundo o texto, o que representa a pipa e a linha? 
Als.: A pipa é a liberdade e a linha é a realidade. 
P: 8) Na sua opinião, o menino da história é feliz ou infeliz? Por quê? 
Lucas: Infeliz, porque trabalha muito. 
Túlio: Feliz, porque ajuda aos pais. 
P: 9) Converse com seus colegas sobre as seguintes questões: 
a) Por que no Brasil há tantas crianças trabalhando desde cedo? O que você pensa 

a respeito disso? 
Raul: Porque os pais pedem para eles ajudarem a comprar comida. 
Lucas: Ele deveria estar em casa e na escola e os pais estão bem dormindo. 
P: Lucas, isso não quer dizer que os pais não trabalham. 
Túlio: É a renda. 
P: É, ele ajuda aos pais. 
P: b) O que poderia ser feito para haver menos crianças vivendo pelas ruas? 
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Túlio: Nós não podemos fazer nada, não está em nossas mãos. 
P: É, na verdade está nas mãos dos políticos. 
Túlio: É, fazer abrigos. 
P: Essas coisas acontecem, gente. Eles tinham que colocá-los na oficina e na escola, 

aprender o ofício. A FEBEM, gente, adiantou? 
Als.: Não. 
P: Pois é, a gente vê na televisão iniciativas novas agora e isso vai refletir daqui a 

alguns anos. Porque agora é que eles começaram. 
 

Os alunos, então, contaram casos, e a professora os ouviu pacientemente, o que 

não ocorria na outra turma. 

Neste evento, houve discussão coletiva do texto e das perguntas de compreensão. 

A professora não apresenta ter pressa nessa atividade, como a professora de Português da 

Turma A. Ela dá chance a todos os alunos que querem participar, convocando também os que 

não pedem para participar. 

 

Evento III: (dia 24/11/03)- Livro didático- Texto 1 B 3: “O dia-a-dia das caravelas 

de Colombo”; autor: Paulo Knauss de Mendonça. 

Este texto também foi trabalhado na turma A. 

P: Façam a leitura silenciosa do texto, gente. 
Quando se pedia leitura silenciosa, percebi que todos os alunos liam o texto. Quando isso 

não acontecia, a professora notava e chamava a atenção: 
P: Luan, vira pra frente e leia o texto. Quero ver no próximo ano, em outra escola, 

com outros professores. Eles não aceitam isso não, viu? 
Apesar de a professora ser enérgica, e de todos os alunos a respeitarem muito, o aluno não 

lê o texto. Abaixa a cabeça, deitando-se na carteira. 
Depois de algum tempo, a professora diz: 
P: Vamos ler, então? 
A professora, então, faz leitura oral e coletiva com os alunos. Durante a leitura, a 

professora explica e faz comentários: 
P: Vocês viram? Eles levaram mais comida imperecível para durar mais, né gente? 
Lucas: O que é cidra, professora? 
P: É uma bebida alcoólica. 
P: Ô gente, escorbuto dá nessas pessoas que vivem nesses lugares, né. E gente 

daqui também, em pessoas que não escovam os dentes direito e não passam o fio dental. Nos 
cantinhos, não passam direito. Então dá em pessoas que não escovam os dentes e nem 
passam fio dental suficientemente. 

De acordo com o texto, o escorbuto é causado pela falta de vitamina C e não pela falta de 
higiene, como afirma a professora. Os alunos não questionam o erro conceitual da professora. 

P: Gente, era uma viagem boa? 
Als.: Não. 
P: Não, eles ofereciam aos prisioneiros. E eles diziam: “Eu vou”. Eles não tinham 

muita opção. 
Igor: Professora, faz-se idéia como era o porão lá, heim? 
P: Com ratos, baratas, calor, lugar sujo, muita gente. Nessas alturas eu falo 

quando a gente tá num aglomerado de pessoas, qualquer evento que tem, qualquer festa, 
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qualquer evento, assembléia, tudo o que tem, a gente vê gente de todo jeito, não é? Pessoas 
que mudam roupa, peças íntimas, meias, cueca, como pessoas que não fazem isso. Pessoas 
que normalmente passam um cheirinho esquisito quando a gente passa perto delas. Nem 
precisa ficar num aglomerado... aqui na sala mesmo tem dia que a gente sente um cheirinho 
que não precisava de sentir. Gente que não toma banho direito, que não cuida das roupas 
íntimas, não lava blusa de uniforme... que vocês suam muito e ficam suados. 

Fabian: Eu tenho só uma. 
P: Mas mesmo tendo uma não é desculpa, porque ela é muito fina, a malha dela é 

feita de um jeito que ela seca depressa, um ventinho ô seca, não precisa nem de passar, você 
mesmo lava. Imaginem então na caravela, um lugar pequeno. Isso significa respeito, não 
significa? Eu andar limpinho para não exalar de mim mau cheiro nenhum. Agora vocês 
imaginem um lugar onde eles vieram das prisões, num lugar onde não tinham o costume 
nem de tomar banho, né? Não falo só de presos não, tem muita gente solta por aí que você 
passa e pensa que tem um gambá por perto. 

Os alunos riem e fazem comentários. 
P: Convés, gente, é piso que a gente vê por cima no navio. 
Castelo da proa é onde é mais alto no navio e a gente senta. 
Essa é uma leitura boa e informativa, gente. A gente aprende muito. 
A professora pede aos alunos que façam as questões de interpretação. Não houve 

perguntas à professora durante a realização dos exercícios. 
Após o término das atividades, é feita a correção coletiva oralmente e/ou por escrito no 

quadro de giz. Observa-se que há uma participação intensa dos alunos e aqueles que deverão fazer a 
correção são escolhidos pela professora. 

P: 1) Quem era Colombo? Qual era seu objetivo na viagem para a América? 
Patrícia! 

Patrícia: Colombo era um homem da América... só. 
P: O que você colocou, Guilherme? Quem era Colombo? 
Guilherme: Colombo era um navegador italiano, que viajava em busca da fama, 

dinheiro e pela fantasia que havia em torno de um mundo novo. 
P: Isso! De um mundo novo. Qual era o objetivo dele na viagem para a América? 

Você falou aí num pedacinho que você leu. Fala com suas palavras. O que você descobriu? 
Qual era o objetivo de Cristóvão Colombo? 

Guilherme: - 
Als.: Fama, dinheiro. 
P: Gente, deixem o Guilherme. 
Guilherme: Fama. 
Als.: Fama, dinheiro. 
P: Ele estava lá por causa de fama, dinheiro, de conhecer um mundo novo, de 

descobrir um mundo novo. Falou aí onde o Guilherme leu. 
P: O 2) Copie, no caderno, somente as informações que estão de acordo com o 

texto. Vamos ler aí, gente? 
A professora foi lendo com os alunos as frases: 
a)A caravela era pequena, media pouco mais de 21 metros. 
Als.: Verdadeira. 
P: Esta está certa. Esta vocês tinham que copiar. 
Lucas vai lendo na frente as frases e a professora o repreende: 
P: Vamos deixar o Lucas ler. Ele lê com uma pressa parece que.... (incompreensível) 
b) Cada tripulante tinha um modesto quarto para dormir. 
Als.: Não. 
P: Não, não tinham não. Essa não é. Não tinham nada. Nem modesto eles tinham, 

não tinham nada. 
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c) Na caravela somente se trabalhava e não se divertia nunca. 
Als.: Não. 
P: Essa tá errada porque pelo menos eles levaram músicos. 
Raul: Tinha jogos lá. 
P: Heim? 
Raul: Tinha jogos. 
P: Tinha jogos também, muito bem. 
d) A tripulação não sabia se a quantidade de alimentos era suficiente para a 

viagem toda, pois se desconhecia o tempo que iam passar no mar. 
Als.: É/não. 
P: Essa é verdadeira. Deve ser porque ela é grande e tem gente falando não. Ela é 

muito grande para copiar. Sim porque eles não tinham certeza da quantidade de comida, se 
estava certo ou errado. 

P: Tira a mão do nariz. Eu falo assim e não olho para a pessoa para não deixá-la 
constrangida. 

Risos. 
e) A bordo eles comiam: carne salgada de boi e de porco, bacalhau, pão, grãos, 

biscoitos, ervilhas secas, sal, açúcar, farinha de trigo e frutas secas. 
P: Esta está certa? 
Als.: Tá certa. 
f) Era proibido consumir bebida alcoólica. 
Als.: Não. 
P: Essa não era. 
Lucas: O que eles mais faziam. 
g) Eles bebiam a água da chuva. 
Als.: É. 
P: Eles precisavam da água da chuva para sobreviver. 
P: O 3) Agora, reescreva as informações incorretas da atividade anterior, 

tornando-as corretas. 
P: Olha o trabalho, heim? Olha o 2 como era grande. Agora tem que pegar as 

frases erradas e corrigi-las, tornando-as corretas. 
A letra a foi certa? 
Als.: Foi. 
P: A letra b foi certa? 
Als.: Não. 
P: Fabian como você colocou? 
Fabian: Não havia quartos para dormir. 
P: Isso. A letra c foi certa? 
Als.: Não. 
P: Como vai ficar? 
Túlio: Muito pouco se sabe do lado divertido da viagem. 
P: A letra d foi certa? 
Als.: Foi. 
P: E a letra e? 
Als.: Foi. 
P: A letra F, gente, como ficou? 
Carlos: Levavam muita bebida alcoólica. 
P: Vamos continuar, gente. 4) Que tipo de doenças esses homens sofriam? 
Als.: Cólera, escorbuto e febres. 
P: Cólera, que dá febre também, escorbuto e o que mais? 
Als.: Só. 
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P: O escorbuto é essa inflamação que dá na gengiva e que sangra. Próximo 
número, gente. Vamos ler essa parte azulzinha aí. 

A professora leu junto com os alunos: “Muitos deles eram escolhidos nas prisões. 
Era-lhes oferecida a liberdade, em troca da viagem.” 

P: Sabendo que essa viagem poderia custar-lhes a vida, você acha justa ou injusta 
essa proposta? 

Als.: Justa! Injusta! 
P: Patrícia! 
Patrícia: Injusta 
P: Por quê? 
Patrícia:- 
P: Ô Patrícia, fala o que você pensa, ninguém vai falar se está certo ou errado não. 

Por que você acha que foi injusta a proposta de viagem? 
Patrícia: Ah, eu não sei. (Certamente por causa do enunciado da pergunta). 
P: Rairan! 
Rairan: Eu acho justo porque é melhor do que ficar preso. 
P: Daniela, fala. 
Daniela: Eu acho injusta porque eles sofriam. 
P: Luan, fala. 
Luan: Injusta porque eles fizeram coisa errada. 
P: Você não soube explicar, não. Então é justa, não é injusta. 
Acredito que o aluno pensou que a viagem fosse melhor e eles tinham que ser punidos. 
A professora foi seguindo a ordem da fila para chamar os alunos para participarem. 
Igor: Injusto porque na viagem eles poderiam morrer. 
P: Vilson! 
Vilson: Justo, para os que fizeram coisa grave e injusto para quem fez pouca coisa. 
P: Aí gente, então tem duas alternativas, né? Muito bem. Quem cometeu um 

delito mais grave é justo e quem cometeu um delito menos grave é injusto. 
Felipe: É justo porque eles dão outra oportunidade para eles. 
P: Próximo número, segundo o texto, quais profissionais costumavam viajar nas 

caravelas? 
Als.: Médico, carpinteiro, pilotos, cozinheiros, cartógrafos e cosmógrafos, ourives, 

sapateiros, etc. 
O sinal bate e a professora pede a eles que guardem o material. 

 

Pela forma como foi discutido o texto e as atividades referentes à compreensão, 

acredito que os alunos o compreenderam bem, fazendo questão de participarem e lerem sua 

resposta. Percebe-se que um mesmo texto utilizado pelas Turmas A e B foi trabalhado de 

forma completamente diferente pelas professoras. A professora da Turma B, como se viu, 

provocou discussões e comentários após a leitura do texto e na correção oral das perguntas. Já 

a professora da Turma A não realizou nenhum comentário sobre o conteúdo do texto com os 

alunos e privilegiou, na correção das perguntas de interpretação, as respostas dadas em coro 

pelos alunos. 

Para trabalhar a leitura, a professora pedia aos alunos que fizessem uma leitura 

silenciosa do texto e, depois, ela e os alunos faziam uma leitura coletiva. Em seguida, a 
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professora comentava o texto: explicava e problematizava. Ela sempre gostava de enfocar no 

texto algum aspecto relacionado à turma: higiene, boas maneiras, etc. Em seguida, os alunos 

faziam as questões de compreensão, sempre sob o auxílio da professora. Esta não excluía 

nenhuma questão de interpretação do livro didático e os alunos realizavam a todas, 

diferentemente da professora de Português da Turma A, conforme mencionamos 

anteriormente. A correção dos exercícios de leitura era feita de forma demorada, com a 

solicitação da participação em fila dos alunos. 

Considera-se que as práticas de leitura desta professora são significativas na 

evidência dos processos de construção dos sentidos dos textos pelos alunos, pois há atividades 

de mediação entre o texto e o leitor/ aluno e uma participação intensa dos alunos. 

 

Quadro 9: Análise dos eventos de Português da Escola 1, Turma B 

Evento/
Texto 

Tipo de leitura Estratégia de leitura Objetivo 

I 
1 B -1 

Oral coletiva com a 
professora e oral por 
grupo de alunos. 

Leitura, atividade de compreensão escrita 
do texto e correção oral dessa atividade, 
na forma individual, conforme indicação 
da professora, e coletiva (em coro). 

Trabalhar a leitura de um 
texto e sua compreensão 
oral e escrita. Construir 
com os alunos o sentido 
do texto. 

II 
1 B -2 

Silenciosa e oral coletiva 
com a professora e oral 
por grupo de alunos. 

Leitura, comentário sobre o texto, 
atividade de compreensão escrita do 
texto, correção oral dessa atividade, na 
forma individual, conforme indicação da 
professora, e coletiva (em coro), e 
discussão sobre as perguntas globais da 
compreensão do texto. 

Trabalhar a leitura de um 
texto e sua compreensão 
oral e escrita. Construir 
com os alunos o sentido 
do texto. 

III 
1 B -3 

Silenciosa e oral coletiva 
com a professora. 

Leitura, discussão sobre o texto, 
atividade de compreensão escrita do 
texto, correção dessa atividade, na forma 
individual, conforme indicação da 
professora, e coletiva (em coro). 

Trabalhar a leitura de um 
texto e sua compreensão 
oral e escrita. Construir 
com os alunos o sentido 
do texto. 

 

De acordo com os dados e análises apresentadas, percebem-se as diferenças das 

práticas de leitura trabalhadas entre as turmas. As aulas de Português da Turma A acontecem 

sempre da mesma forma. Os alunos lêem o texto e, imediatamente, realizam as atividades de 

compreensão, não havendo comentário sobre os textos e nem discussão prévia das perguntas. 

A correção também se baseia em respostas únicas, dadas quase sempre em coro pelos alunos. 

Já na Turma B, há discussões, comentário e até mesmo extrapolações do texto. 
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CAPÍTULO 5 

EVENTOS DE LEITURA NA ESCOLA 2 

 

 

 

 

5.1. TURMA A 

 

 

Conforme se apontou na Metodologia, no Capítulo 1, esta escola teve uma nota 

inferior no SIMAVE em relação à Escola 1. A Turma A é considerada pela escola como a 

mais “forte” da 2ª etapa do 2º ciclo, correspondente à 4ª série do Ensino Fundamental. Foram 

acompanhados 14 eventos de leitura, dos quais 8 foram de Português e 6 de Geo/História e 

Ciências. É importante lembrar que apenas 17% de horas acompanhadas foram destinadas às 

atividades de leitura. 

 

 

5.1.1. Eventos de leitura em aulas de Português 
 

 

Evento I: (dia 04/08/03)-Folha avulsa- Texto 2 A 1: “O que eu vou ser...”; autora: 

Sônia Rinaldi 

P: Eu trouxe um texto que trata muito do assunto de vocês. 
A professora entrega o texto e pede que façam a leitura silenciosa. O texto trata de um 

dilema vivido por um menino em relação à escolha da profissão. 
Agnes: Ô professora, quem é a mãe do menino? É esta aqui? (mostrando para uma 

ilustração na folha). 
P: Leia que você vai entender. 
Grande parte dos alunos fazem leitura silenciosa do texto, apenas um grupinho conversa 

entre si. A professora percebe e chama a atenção: 
P: Cristopher, Maikon, Emerson e Robson, é para ler o texto agora! 
Os alunos se entreolham e voltam a atenção para o texto. 
Depois de algum tempo: 
P: Jeniffer, leia bem alto!  
Os alunos conversam alto e se levantam do lugar: 
P: Robson, senta! 
Silêncio total, gente! 
E assim, a professora vai requisitando a leitura dos alunos. 
Depois que os alunos terminaram de ler: 

 84



P: Na realidade, ele estava tão confuso que não sabia qual profissão seguir. 
P: A história se passa em três locais: escola, supermercado e... 
Als: Casa. 
P: Isso. Lorrane!!! 
P: Esse menino, pela história, pela figura, esse menino tem uma idade 

aproximada de vocês: 10,11 anos. 
Maikon: Eu tenho 10. 
Cristopher: Eu tenho 11. 
Robson: Eu tenho 90. 
P: Robson, pára de gracinhas, o assunto não é esse. 
P: Ô Agnes. Ele tem idade próxima de vocês. Ele sempre passa por situações que 

as pessoas questionam... Parem de conversar! Chega de conversa, gente! Eu estou esperando. 
Vocês não desconfiam?  

A professora fica 6 minutos calada esperando silêncio. 
P: Felipe! Werley! 
A professora chama a atenção dos alunos que conversam ao longo da discussão do texto. 
Lorrane: Ele quer ser gorila (A aluna ri). 
P: Como eu estava dizendo, ele não sabe o que fazer. Ele tem que pensar. A 

Lorrane fala que ele quer ser gorila. Por quê? 
Lorrane: Para assustar a dona, professora. 
P: Isso, para inibir as pessoas a mexerem com ele. De apertarem suas bochechas. 

No fim ele se decidiu na profissão? 
Als: Não. 
P: Por que o texto tem relação com vocês? 
Als: - 
P: Qual é o assunto principal, gente? 
Daniela: Profissões. 
P: Porque vocês também passam por essas situações, não é? Ele fala que os 

adultos o tempo todo falam sobre o assunto: profissão: “A caminho da escola fui pensando 
como é chata a profissão de ser adulto.” Ele compara então ser adulto com a escolha da 
profissão. 

Agnes: É porque os adultos enchem o saco dele o tempo todo. 
A professora entrega uma segunda folha mimeografada com 9 questões sobre o estudo do 

texto. 
P: Agora façam as atividades. 
Os alunos fazem os exercícios em meio a muitas conversas e brincadeiras. A professora 

auxilia aos alunos individualmente passando nas carteiras. Depois que grande parte dos alunos 
terminaram os exercícios, a professora corrige as questões oralmente com os alunos, discutindo cada 
uma delas: 

P: Vamos corrigir os exercícios? 
Os alunos conversam muito. 
P: Gente, pronto. Acabaram? 
P: Número 1) letra a) O que significa a expressão a dona do 46? 
Maikon: A bruxa do 71, no Chaves. 
Agnes: Da casa 46. 
P: Da casa não. Você leu o texto? 
Ludimila: Do apartamento, professora. 
A professora balança a cabeça em tom afirmativo. 
P: E a letra b) refúgio anti-fuxico? 
Agnes: Fofoca. 
P: E refúgio é lugar seguro. Então é refúgio sem... 
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Als.: Fofoca. 
P: Letra c) esbugalhei os olhos... 
Agnes: Regalei. 
A professora ri e diz: 
P: Não é regalei, não. É arregalar. 
P: Número 2) O que a dona do 46 fazia sempre que encontrava Fernandinho? 
Als.: Apertava suas bochechas. 
P: Isso. Espera aí, eu vou mandar pra Lucília1 quem não quer corrigir. (Referindo-

se a Robson e Emerson que conversavam). 
Os alunos param de conversar e voltam a atenção para a professora. 
P: Número 3) Qual era a pergunta que todos faziam a Fernandinho? 
Als.: O que você vai ser quando crescer? 
P: O 4) Escreva nos balões as falas e/ou pensamentos dos personagens. O que a 

dona falou para o menino? 
Als.: O que você vai ser. 
P: Não é isso. “Ah! Que gracinha! Diz pra titia o que você vai ser quando 

crescer?” Prestem atenção no texto. (A professora escreveu no quadro). 
P: E o que ele respondeu? 
Cristopher: Um gorila enorme. 
Maikon: Bombeiro. 
Os alunos foram falando sem serem solicitados pela professora. 
P: Não gente, coloquem respostas completas: “Minha vontade foi de responder- 

vou ser um gorila enorme.” O Fernandinho não disse nada, gente. Na verdade ele pensou. (A 
professora escreve a resposta no quadro). 

P: Número 5 agora: Na verdade, o que Fernandinho pensava ser? 
Agnes: Médico, como o pai. 
P: Não, Agnes, motorista de ambulância,... 
Cristopher: Turista na África. 
P: Guia turístico. E o que mais, gente? Olhem no texto. 
Ludimila: Ator da novela das 7. 
Alguns alunos se dispersam com conversas: 
P: Muito bem, tem gente que não quer corrigir. Eu vou olhar o caderno depois. O 

número 6) Por que, para Fernandinho, “a profissão de ser adulto” é muito chata? 
Lorrane: Porque eles ficam escolhendo as profissões para as crianças. 
P: Tá certo. 
Cristopher: É porque os adultos só se preocupam com o que as crianças vão ser 

quando crescer. 
P: Isso, número 7) O que você achou da dona do 46? 
Agnes: Horrível e muito chata. 
P: Fala, Lorrane. 
Lorrane: Eu achei ela muito enjoada, porque quando ela via ele, sempre apertava 

suas bochechas. 
Felipe conversa com Cristopher, virado para trás. 
P: Felipe, o que você achou da dona do 46? 
Felipe: Eu não achei nada. 
P: Nada, menino? O que é isso? O texto dá a impressão que ela era muito chata, 

abelhuda... 
Felipe sorri. 
P: O 8) Para você, qual a profissão que Fernandinho realmente escolherá? 
P: Fala, Daniela. 

                                                           
1 Lucília era a coordenadora do turno e se encarregava da disciplina dos alunos. 
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Daniela: Engenheiro. 
Felipe: Dentista. 
P: Gente, quem respondeu também que ele ainda está confuso, ainda não 

escolheu, está certo. E o número 9) Você já escolheu a sua futura profissão? Qual será? E por 
quê? 

P: Maikon. 
Maikon: Bombeiro, para salvar vidas. 
Als.: Ooooh! 
Daniela: Secretária, porque gosto de atender telefones. 
Os alunos vão falando à medida que levantam os braços e a professora solicita suas 

participações. 
Ludimila: Médica, para cuidar das pessoas. 
Lorrane: Cuidar da minha mãe. 
P: Você pode cuidar da sua mãe e ter uma profissão, Lorrane. 
Os alunos riem e fazem comentários. 
Lucas: Cantor e ator de novela. 
Robson: O Thales vai ser mendigo. 
Evanilda: Professora de Matemática, eu gosto de Matemática. 
P: Isso, ótimo. Ninguém mais quer falar, gente? Então vamos para o 10) Os 

adultos que conviviam com Fernandinho já tinham seus palpites sobre a profissão que ele 
seguiria quando crescesse. Escreva qual a profissão que cada um escolheu para Fernandinho. 
É para completar, gente. O que a mãe gostaria que ele fosse? 

Os alunos respondem em coro o que cada um dos personagens da história queria que o 
protagonista fosse quando crescesse. 

P: Mãe... 
Als.: Engenheiro. 
P: Pai... 
Als.: Médico. 
P: Tia Luísa... 
Als.: Dentista. 
P: Tio Polidoro... 
Als.: Enfermeiro. 
P: Avó. 
Als.: Advogado. 
P: Vizinho... 
Als.: Político. 
 

De acordo com o evento representado acima, percebe-se que, apesar de as aulas 

serem tumultuadas, os alunos fazem as atividades propostas pela professora: lêem o texto, 

realizam as atividades de compreensão e, principalmente, participam das discussões coletivas. 

A professora comenta o texto após a leitura dos alunos, fazendo com que estes o 

compreendam melhor. Percebi que ela utilizou, nessa discussão, a pergunta nº6 do estudo do 

texto, facilitando, dessa forma, a compreensão dos alunos. 
 
Evento II: (dia 12/08/03)-Folha avulsa- Texto 2 A 2: “Semana do Folclore- 

Origem da palavra”-Correção da atividade de Para Casa. 
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P: As perguntas do Para Casa eram do texto sobre Folclore. Vamos lá, então, 
gente? Esse texto explica o que é Folclore e o que faz parte do Folclore. Vocês gostaram dele, 
gente? Vocês querem falar alguma coisa sobre ele? 

Um grupo de alunos responde que não, o restante conversa. 
P: Então vamos corrigir. 
1)Explique o que é Folclore. 
P: Deisiane, o que é Folclore? 
Deisiane: Folclore é o conjunto de tradições de um povo. 
Os alunos levantam o braço para participarem. Alguns chamam a professora, apesar de 

estarem com os braços levantados. 
Cristopher: Folclore é uma história inventada pelo povo do Brasil. 
P: Cristopher, há Folclore em outros países também. Coloca assim “Folclore é o 

conjunto de tradições, mitos, lendas, músicas e etc de um povo.” 
Há apenas um grupo de alunos participando da correção. O restante da turma está dispersa 

com conversas. 
Suelen: Folclore é o conjunto de mitos e lendas. 
P: Completa, tá? Folclore é o conjunto também de crenças, tradições, 

conhecimentos populares, músicas, adivinhações... 
P: Alguém mais quer responder o seu? Vamos para o próximo. 
2) Das manifestações folclóricas brasileiras, quais você acha mais importante? 
Os alunos levantam os braços e a professora os chama. 
Robson: Negrinho do Pastoreiro. 
P: Gente, comecem a frase dizendo o que você acha importante. Coloquem de 

forma completa! 
Maikon: Eu gosto muito da lenda da Mula-sem-cabeça. 
Daniela: Eu acho mais interessante a lenda do Saci Pererê e a da Mula-sem-

cabeça. 
P: Isso! Sua frase está boa. Gente, todo mundo acha interessante as lendas? 

Alguém achou outra coisa? Festas, danças, brinquedos, brincadeiras, medicina popular... 
Ludimila: Eu acho mais importante a lenda do Curupira. 
P: Ótimo. Por quê? 
Ludimila: Ele vigia a floresta. 
P: Muito bem. Quem mais quer falar, gente? 
Suelen: Das manifestações folclóricas eu acho mais importante as lendas e as 

brincadeiras. 
3) Faça uma lista com pelo menos 6 brincadeiras infantis. Escreva como você 

aprendeu essas brincadeiras. 
Robson: Cavalo de pau. 
Daniela: Telefone sem fio, peteca, corda, bola de gude, bodoque e... 
Maikon: Rouba bandeira. 
P: Isso. As brincadeiras são brincadeiras folclóricas. 
Marlene: Passa-anel. 
Tiarley: Pega-pega. 
Robson: Esconde esconde. 
Os alunos foram falando sem serem solicitados pela professora. Todos queriam falar. 
P: Gente, cada um de uma vez. Com quem vocês aprenderam? 
Felipe: Eu aprendi vendo os outros. 
P: Ou seja, com seus amigos e... 
Felipe: Colegas. 
P: Fami... 
Als.: liares. 
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P: 4)Você conhece alguma adivinhação? Escreva pelo menos duas adivinhações. 
Os alunos foram lendo suas adivinhações e a professora tentando respondê-las. 
P:5)Escreva uma música folclórica que você conhece. 
Daniela: Ciranda cirandinha, Fui na fonte do Itororó, Boi da cara preta. 
P: Isso! 
Marlene: Atirei o pau no gato. 
P: Essas cantigas, gente, são do Folclore. 
A professora cantou com os alunos a música: Terezinha de Jesus. 
P: Número 6) O que é? O que é? 
Verde nasci, branco é meu estado, visto-me de luto para morrer arrebentada. 

Quem sou? 
Als.: Limão, bola... 
Os alunos foram fazendo brincadeiras e falando qualquer coisa. 
P: O que é isso, gente? Prestem atenção nas características. Limão é preto por 

fora? É a jabuticaba. 
O evento finaliza com o término da correção do Para Casa. 

 

Este evento de leitura, assim como todos os observados na correção de exercícios 

nas aulas de Português, não são harmônicos e organizados. Alguns alunos querem participar e 

não se contentam apenas em levantar o braço, gritam e chamam a professora, às vezes lêem 

sua resposta simultaneamente com outros colegas. Outros se dispersam com conversas e 

brincadeiras. As aulas sempre são interrompidas para que a professora chame a atenção dos 

alunos. 

“A professora não tem muito controle sobre a turma. Ela não consegue chamar a 

atenção de todos para que participem da aula. Os alunos conversam muito e desviam a 

atenção para outras coisas. A professora perde muito tempo tentando organizá-los” (Diário 

de campo, 12/08/03). 

 

Evento III: (dia 12/08/03)- Folha avulsa- Texto 2 A 3: “O Curupira” (sem 

identificação) 

A maior parte da aula foi destinada à correção do Para Casa, descrito no evento 

anterior. O texto do Curupira começou a ser trabalhado, naquele dia, nos 20 minutos restantes 

da aula. 

P: Eu vou passar uma história que fala sobre uma lenda do folclore. Muitos já 
devem conhecer, é a lenda do Curupira. Façam a leitura silenciosa. Gente, a aula ainda não 
acabou, sentados! 

A professora entrega a folha com o texto. 
A leitura silenciosa solicitada pela professora não foi cumprida por grande parte dos 

alunos, que realizavam outras tarefas nesse momento, como terminavam a correção do para casa, 
conversavam ou faziam desenhos no caderno. 

Depois de algum tempo: 
P: Agora quero escutá-los lendo, pois teve gente que não leu. 
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A professora chama os alunos por nome para que façam a leitura. Cada um deles lê um 
trecho. Depois que terminaram de ler: 

P: O texto descreve de um modo como é o Curupira. Tem texto que descreve de 
outra maneira. Esse Curupira do texto é bonzinho. Em outros textos ele faz maldades piores. 

Robson: Ele é ruim, professora?  
P: Ele leva as pessoas para lugares distantes e as deixa morrer. 
P: Quais são as características dele? 
Als: Pequeno, pés virados para trás, coberto de pêlos, olhos vermelhos, unhas 

azuis... 
P: O que ele faz para defender a natureza? 
Daniela: Faz com que se percam na floresta, ou os engana, parecendo ser uma 

caça. 
P: Para distrair aos caçadores. Gente, guardem o material, amanhã continuamos. 
 

Evento IV: (dia 18/08/03)-Livro didático- Texto 2 A 4: “O Saci”; autor: Samir 

Meserani. 

A professora pede aos alunos que façam uma leitura silenciosa do texto e, depois, 

resolvam as questões de interpretação do livro. Ela sempre discute o texto antes; dessa vez, 

porém, pediu que eles respondessem antes, pois estava corrigindo os cadernos de Para Casa e 

queria ocupá-los com essa atividade até que ela terminasse. Os cadernos de “Para Casa” são 

observados pela professora diariamente, em horários variados, geralmente quando os alunos 

estão ocupados com alguma atividade. 

Grande parte dos alunos vão direto para as questões de interpretação sem antes 

terem lido o texto. A estratégia deles é procurar as respostas no texto, copiando pequenos 

trechos deste. Alguns alunos fazem perguntas sobre as questões e a professora vai tirando as 

dúvidas em sua mesa: 

Lorrane: Eu não entendi a letra a. 
P: Quem é o saci? Você vai escrever como ele é. O jeito dele. 
Lorrane: É aqui? Mostrando o primeiro parágrafo. 
P: É. O que o saci é: personagem folclórico, extra terrestre... 
Evanilda: A letra f: O que você pensa dele. É nossa opinião? 
P: Sim. O que você pensa dele. 
Depois de algum tempo, a professora pede aos alunos que leiam o texto oralmente. Cada 

um lê um parágrafo. Na parte em que o autor cita as coisas que acontecem sem explicação, a 
professora diz: 

P: Essa parte do texto fala que quando acontecem essas coisas, foi o saci quem 
interferiu. 

Depois que terminaram de ler: 
P: Vamos então. Não vai dar tempo de fazer comentário. 
A professora então começa a correção: 
P: Número 1 letra a) Quem é o saci? 
Daniela: É um menino fantástico. 
P: Por que fantástico? Gente, chega de conversa! Eu estou corrigindo o exercício. 
Daniela: Ele é muito inteligente. 
P: É extraordinário, né? 
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Robson: Brasileiro e negro. 
P: É uma lenda do folclore brasileiro. E a letra b) As características principais dele 

(físicas). 
Als: Ele é negro, tem uma perna só, olhar muito esperto e usa uma touca 

vermelha. 
P: Isso, olhar esperto é a mesma coisa que atento. Cristopher e Lucas, não vou 

mais chamar atenção. 
Cristopher: É o Lucas, professora. 
Lucas responde: 
Lucas: É o Cristopher. 
E ri. 
P: Letra c) As características psicológicas. Qual é a primeira característica que o 

texto fala? 
Agnes: Ele não é diabólico, mas é muito endiabrado. 
P: Ele gosta muito de fazer brincadeiras. Ele é... 
Als: Brincalhão. 
P: Ele gosta de brincar, mas ele gosta de fazer brincadeiras... 
Robson: De mau gosto. 
P: Então ele é gozador, astuto, tinhoso e qual é o divertimento preferido dele? 
Maikon: Ele gosta de assustar as pessoas. 
P: Isso. Letra d) O que ele costuma vestir? 
Lorrane: Touca vermelha. 
Robson: Ele fica pelado. 
Os alunos riem e fazem comentários. 
Daniela: Ele usa macacão. 
P: Não. O macacão é de acordo com o livro, né? Para não causar estranheza e nem 

inibição de quem lê. Naquele texto ele usava macacão, aqui ele aparece de tanga. Letra e) O 
que muitas pessoas pensam a respeito dele? 

Robson: Que ele é muito safado. 
P: Sem gracinhas, Robson. Muitas pessoas pensam que ele é um ser... 
Als: Maléfico. 
P: A palavra maléfico vem de mal. 
P: Última letra: O que você pensa a respeito dele? 
P: Fala, Maicon. 
Maikon: Eu penso que o saci é um travesso. 
Lorrane: Muito elegante do nosso folclore. 
P: Elegante? Ele nem usa roupa! 
Daniela: Ele é brincalhão, divertido e legal. 
P: Número 2)O saci é um menino traquina. O que ele faz? 
Als: Apaga a luz, faz o leite queimar, pisa na poça d’água, assusta galinhas e 

pessoas, trança a crina do cavalo, talha o leite e mija na água do poço. 
P: Isso mesmo. Gente, guardem o material, já vai bater o sinal para o recreio. 
 
Os alunos foram falando ao mesmo tempo as coisas. Em Geo/História, a 

professora trabalhou também o folclore e comentou com eles a lenda do Saci-pererê. Eles, 

então, se reportaram a algumas informações discutidas pela outra professora, como as 

travessuras do Saci. 
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Evento V: (dia 04/09/03)-Folha avulsa- Texto 2 A 5: Música- “Pais e filhos”: 

autor: Renato Russo (Grupo: Legião Urbana) 

A professora entra na sala com um som e diz: 

P: Gente, hoje eu trouxe uma música pra gente cantar. Ela vai ser apresentada no 
auditório sobre a família. Então nós vamos começar hoje o estudo dela. É uma música que 
possui uma letra muito bonita. Quero que vocês prestem atenção na letra. 

Se tiver muita confusão, gente em pé, não vai dar para escutar a música e 
compreendê-la. Por favor, colaborem. 

Entre o intervalo de uma aula e outra, com a troca de professoras, os alunos aproveitavam 
para se levantarem do lugar. 

P: Vamos acompanhar a música, depois a gente faz o comentário. (A professora 
entrega duas folhas com a letra da música e algumas questões de interpretação do texto e coloca a 
música, depois que os alunos estavam sentados). 

A professora canta a música com os alunos. Estes cantam mais alto o refrão. Depois que 
escutaram a música... 

P: Qual é o assunto principal, gente? 
Als.: Pais. 
P: Só pais? 
Als.: - 
Conversas paralelas. 
P: Nessa música há tanto reclamação de pais como de filhos. Tem algumas partes 

que são mais interessantes. E o refrão? O que vocês entenderam? 
Cristopher: Mesmo a pessoa estando longe. 
P: Amanhã vai ser outro dia? 
Lorrane: A pessoa... não esperar o amanhã. 
P: Tratar a pessoa sempre bem. Se brigar com a pessoa: “Ah, amanhã eu faço as 

pazes...” Não deixar as coisas pra depois e sim... 
Als.: Agora. 
P: Aqui diz que porque se você parar pra pensar na verdade não há amanhã, ou 

seja, pode não haver amanhã. 
Na última folha, gente. Olha, cada verso é uma linha. 
O primeiro verso da última linha: “ Sou uma gota d’água.” O que quer dizer? 
Cristopher: Sou muito pequeno. 
Conversas... 
P: Gente, psssiu! 
P: Você é um só no meio de muitos. Você não é o único. Com isso, os pais também 

estão sendo incompreendidos. Foi o que eu entendi. Comecem então a fazer no caderno. 
Colem a folha inteira. E respondam direto no caderno. 

No número 1, gente: Retire da canção um verso que indique uma fala de pais. 
Vocês vão tirar um verso da música, o que os pais falam, o que eles comentam... 

Gente, o grupo é Legião Urbana e quem a fez foi Renato Russo. O número 1 é 
para retirar da música o que o pai está falando ou reclamando. 

Werley: Meu filho vai ter nome de santo. 
P: Isso. E o filho também reclama de quando ele era criança: “Eu moro na rua...” 
Todo mundo colou, gente? Essa folha não pode sumir. Eu não vou dar outra. 
Lorrane: Coloca de novo, professora. 
P: Eu vou colocar, mas é para vocês cantarem e prestarem atenção na letra da 

música. 
A professora coloca novamente a música. Os alunos cantam entusiasmados, acredito que 

eles já a conheciam. 
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Quando faltavam cinco minutos para bater o sinal, a professora disse: 
P: Gente, amanhã nós terminaremos de fazer o exercício aqui na sala e cantaremos 

mais. Guardem o material. 
 
Esse gênero textual, no estilo poético, possibilitou, através da discussão coletiva 

entre os alunos e a professora, a compreensão e a reflexão referente ao conteúdo do texto. 

 

Evento VI: (dia 08/09/03)-Folha avulsa Texto 2 A 6: “O pai da gente”; autora: 

Maria da Conceição Torres G. Tavares- Correção do Para Casa. 

P: Bom dia, gente! 
Alguns alunos conversam e continuam em pé, fora do lugar. 
P: Por favor, sentem, eu já cheguei. Deu pra perceber? Robson! Lucas! André! 
Peguem o caderno de Português que eu vou passar olhando o Para Casa. 
A professora então passa nas carteiras olhando o Para Casa. Enquanto isso, os alunos 

conversam e se levantam do lugar. Há um grupinho que escreve no quadro. 
P: Gente, senta. Que coisa! Eu estou olhando os cadernos. 
P: Agnes, cadê o Para Casa? (A menina que andava pela sala abre o caderno e mostra à 

professora). 
Depois que a professora olhou todos os cadernos, anotou o nome de quem não fez e estes 

assinaram uma ocorrência, ela começou a correção oral do Para Casa. 
P: O que vocês acharam do texto, gente? Ele está em forma de poesia, né? Vamos 

ler o texto então, gente? 
Os alunos fizeram leitura oral do texto. Cada um leu um trecho, de acordo com a 

requisição da professora. 
P: Agora vamos corrigir as questões. Número1) Como é o pai descrito por este 

texto? 
Cristopher: Ele é de carne e osso. 
Lorrane: Alegre, bem humorado e amigo do peito. 
P: Ele é um pai alegre, amigo, bem humorado,... 
Agnes: Gosta de brincar. 
P: Gosta de brincar, mas também fica nervoso. É um pai normal, né gente? 
Rayane: Normal não, meu pai nunca brincou comigo. 
P: Normal gente, às vezes fica nervoso. Tem gente conversando. Lucas, vira pra 

frente. 
P: Número 2) Explique os versos abaixo: “O pai é de carne e osso igualzinho a 

você!” 
Lorrane: Ele não é de mentirinha, como na TV. 
Ludimila: Ele não é diferente de ninguém. 
P: Isso, não é diferente de ninguém e pode cometer... 
Als.: Erros. 
P: Como qualquer pessoa. Robson, vira pra frente e corrige seu Para Casa. Felipe, 

senta! 
Ô Lucas! 
P: Número 3) Escreva as mudanças que ocorreram com as famílias citadas nesta 

poesia. 
P: Quais mudanças ocorreram ao longo do tempo citadas na poesia. Quando eu 

era pequena, a minha mãe e a mãe de meus amigos e parentes não trabalhavam fora. 
Agnes: A mãe está trabalhando fora e o homem está trocando fralda de bebê. 
P: Gente, escuta aqui. Vamos prestar atenção? 
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As mudanças que ocorreram nas famílias foram: a mulher hoje em dia trabalha 
fora e o homem também tem que pegar na massa, né? Tanto o pai e a mãe trabalham fora. 

Werley! (A sala está no maior burburinho). 
E os dois realizam os serviços de casa. Será possível, gente! Tem que parar para 

chamar atenção toda hora? 
A maioria não ajudava em nada: meu pai, meus tios... hoje em dia tem que ajudar, 

os dois têm que ajudar. 
Psiu!!! 
Essas mudanças...Ô Cristopher. Essas mudanças aconteceram ao longo dos anos. 
Ana: A minha mãe sempre trabalhou. 
Jeniffer: A minha também. 
P: Hoje em dia os pais, a maioria dos seus pais né, gente, vivem separados, e, por 

isso, os dois trabalham fora. 
Maikon! 
Antes o marido não deixava a mulher trabalhar, a situação econômica era melhor. 

Era costume a mulher não trabalhar fora. Saionara, sua mãe trabalha ou trabalhou fora? 
Saionara (pesquisadora): Não. 
P: Pois é, gente. Era costume, então, a mulher ficar em casa. 
P: Número 4) Como é sua relação com seu pai? 
Daniela: Não posso escrever minha relação com meu pai porque ele morreu. 
Deisiane: E a minha relação com meu pai é péssima. Agora que ele parou de 

beber, está boa, mas nem tanto. 
P: Põe assim: “está um pouco melhor.” 
P: Daniela, coloca então que você não conviveu com... Lucas! ... seu pai, pois 

quando ele morreu você era muito pequena. Você mesmo me falou isso, né? 
A aluna balança a cabeça e escreve. 
Cristopher: Eu não vivo com meu pai. Não fiz esse número. 
P: Então coloca “eu não convivo muito com meu pai”. 
Felipe conversa com Maikon. 
P: Felipe, você não está corrigindo. Vou olhar seu caderno no final do horário. 
Robson: É boa, eu gosto muito dele. 
Psiu! 
Agnes: Eu quero falar. 
P: Fala, Agnes. 
Agnes: É boa, eu gosto muito dele. 
André: Eu gosto de conversar com ele. 
Suelen: Eu acho muito legal. 
P: Porque vocês... 
Suelen: - 
P: Se dão bem, coloque assim. 
Evanilda: Meu pai gosta de mim. 
P: Não perguntei isso, coloca como é. É boa? 
Evanilda: Tá 
Clésio levanta a mão e chama: 
Clésio: Professora, professora. 
O Clésio é o aluno que não é alfabetizado. Ele não faz todas as atividades que os colegas 

fazem. A atividade de Para Casa, por exemplo, ele não fez, mas ficou animado para falar. De acordo 
com as professoras e a coordenadora, o Clésio é novato, falta muito e não deu certo na sala de 
alfabetização do 2º ciclo, pois atrapalhava os colegas, por isso está nesta sala. 

Clésio: Ô professora, deixa eu falar. 
P: Fala, Clésio. 
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Clésio: Ele é bom, cuidadoso e me ajuda em tudo. 
P: Número 5, gente: O que você gosta de fazer com seu pai? 
Clésio: Eu gosto de viajar com ele. 
Agnes: Eu gosto de passear com meu pai. 
André: Eu gosto de conversar com ele. 
Evanilda: Ir ao parque. 
Maikon: Brincar e sair com ele. 
Emerson: Eu gosto de passear com ele porque a gente conversa. 
P: Número 6) O que seu pai faz que te deixa contente? 
Gente, a correção do exercício é importante. Ô Felipe, corrija o exercício. 
Felipe: Vai cagar. (falando em tom baixo) 
P: Saionara, você ouviu o que ele falou? 
Saionara: Não. 
P: Felipe, eu não vou ficar na sala com você. André, chame a Lucília. 
P: Vamos continuar, gente. Quem quer responder? 
Jéssica: Eu fico contente quando meu pai vem à minha casa. 
P: Silêncio, gente. Eu não vou mais chamar atenção. 
A professora fica três minutos esperando silêncio. Enquanto isso, os alunos 

continuam a conversar. 
P: Vocês não desconfiam? (grita) 
Eu quero terminar a correção do exercício e vou esperar. A gente faz isso no fim 

do horário. Assim não é possível. 
Ana Paula: Quando ele me dá dinheiro. 
Evanilda: Quando ele me dá um presente. 
Lorrane: Quando ele sai comigo e me dá dinheiro. 
A coordenadora chega e pergunta: 
Lucília: Qual é o problema, Jaqueline? 
P: O Felipe está muito respondão. Você tem que dar uma ocorrência para ele. 
Lucília: Pegue seu caderno, Felipe. Vai levar uma ocorrência. 
P: Esta sala, Lucília, está ficando muito difícil. Está me dando muito trabalho. Eu 

não sei o que acontece, aliás, eu sei. Comigo e a Carminha é esse comportamento e com a 
Sandra eles mudam. Eu sei o porquê. Vocês estão com a Sandra este ano e comigo e a 
Carminha desde o ano passado. Vocês estão muito acostumados com a gente. Eu não sei o 
que faço, sabe Lucília, para tentar mudar o comportamento dessa sala. 

A coordenadora conversa com os alunos cerca de 15 minutos prometendo chamar os pais, 
deixá-los sem recreio, etc, se o comportamento não mudar. Assim que termina a conversa, a professora 
continua a correção; agora os alunos estão quietos. 

Número 7) O que seu pai faz que te deixa chateado? 
Deisiane: Quando ele bebe e me bate. 
Lorrane: Eu também coloquei desse jeito. 
Emerson: Ele discute com minha mãe e briga comigo. 
Rayane: Eu fico triste quando ele briga ou discute com minha mãe. 
P: Guardem o material. 
 

O tema “Pais” foi trabalhado em dois textos de gêneros diferentes, proporcionando 

aos alunos relacioná-los. A estratégia de corrigir coletivamente as atividades de aula e Para 

Casa pela professora fazia com que os alunos socializassem suas dúvidas, questionassem as 

afirmações dos colegas, argumentassem seus pontos de vista e aprendessem a ouvir o outro. 
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Essa estratégia de ensino fazia parte da rotina da turma, sendo uma das formas de os alunos 

participarem nas interações na sala de aula, pois já possuíam participação intensa na discussão 

da leitura dos textos. Os alunos esperavam que suas atividades fossem compartilhadas pelos 

colegas e pela professora. Eles alteravam ou mantinham as respostas em suas próprias 

atividades, com base naquilo que foi compreendido da discussão oral. 

 

Evento VII: (dia 29/10/03)- Folha avulsa- Texto 2 A 7: “Cadela ‘entrega’ dono 

assaltante à polícia”, Folha de São Paulo, 27/9/89. 

A professora entrega um texto do gênero notícia e pede aos alunos que o leiam. 
P: Leiam o texto, gente. 
Daniela: Pode colorir? 
P: Não. Vocês estão acostumados a fazer tudo errado. Primeiro é para ler. 
Os alunos fazem leitura silenciosa, percebo todos atentos ao texto. Depois cada um lê um 

trecho e em seguida a professora comenta e discute com eles: 
P: Eu escolhi este texto, apesar de ele ter alguns anos, né? 89...14 anos. Ele é um 

texto inusitado que ocorreu com o assaltante. O fato mais importante desse texto e diferente 
que ocorreu... 

Robson: Eu não entendi nada. 
P: Qual é o fato mais incomum que ocorreu? 
Als.: A cadela mostrou o assaltante; a cadela entregou o assaltante. 
P: A cadela acabou dedando, né? Um texto desse chama atenção. 
P: O porquê da cadela estar lá e por que os policiais suspeitaram de sua presença. 
Lorrane! 
Critopher: Porque ela podia ser do ladrão. 
P: Por que será que eles suspeitaram que a cadela era do assaltante? 
Als.: Porque ela estava lá. 
P: Ela estava solta na escola ou estava dentro de uma sala? 
Agnes: Na escola e com certeza era do assaltante. 
P: Mas ela estava dentro da sala, né gente? Ela não estava no pátio, ela estava no 

meio dos móveis. E o que os policiais fizeram? 
Als.: Seguiram ela. 
P: Aqui fala assim: “Chamou os policiais que soltaram a cadela e a seguiram. A 

cadela conduziu a polícia a um bairro chamado Água Verde.” Vocês acham que é o mesmo 
bairro em que fica a escola? 

Als.: Não. 
P: Será que é no mesmo bairro? Ou é num bairro próximo? 
Werley: É em outro. Se fosse no mesmo bairro, falava. 
P: Eu entendi que devia ser um bairro próximo, divisa com o da escola. 
Werley: É. Não é o mesmo, senão falava no bairro... 
P: Eu entendi também assim que não é do mesmo bairro pela forma que foi citado 

aqui: “O animal acabou conduzindo a polícia a uma casa no bairro Água Verde.” Vocês já 
viram outros casos assim? De descobrirem por uma pista... 

Werley: Eu não. 
Rayane: Eu já vi. 
Daniela: Eu também. 
Emerson: Eu já vi, professora, em filmes. 
Agnes: Do Scobidoo. 
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P: Daniela! Vamos concentrar as falas, gente? 
P: Só mais uma perguntinha... Felipe, Ludimila...Eu disse, gente. Suelen! 
P: Gente, por que o assaltante, no último parágrafo, na última frase, diz assim: Ele 

disse à polícia... Lê pra mim, Werley. 
Werley: Ele disse à polícia que cometeu outros furtos, mas afirmou que também 

trabalha como pedreiro. 
P: Gente, por que que ele disse que também trabalhava como pedreiro? Por que 

será? 
Daniela: Para se livrar. 
P: Não. Ele acabou assumindo inclusive outros furtos. 
Lorrane: Que ele trabalhava e queria ter um pena menor. 
P: Isso, mas tem outro motivo... Para as pessoas pensarem o quê dele? 
Agnes: Que ele era trabalhador. 
P: Que era trabalhador, e... 
Cristopher: Honesto. 
Robson: E para soltar ele. 
Agnes: Humilde. 
Daniela: Cumprir pena menor. 
P: Ele era trabalhador honesto para as pessoas não pensarem que era tão... 
Daniela: mau. 
Als.: Má. 
P: Que ele não era tão ruim. Que ele, ao invés dele roubar, ele trabalhava. 
Os alunos riem. 
P: Ele não era tão mau e ele pensou que dessa forma poderia conseguir pena 

menor. Agora, ô Robson, ele admitiu outros roubos, ele falou isso para os outros pensarem 
que ele não era tão ruim. 

Daniela: Mesmo assim ele não ia ter pena menor. 
P: O texto, nas entrelinhas, diz que ele queria dizer que era um bom ladrão. 

Marlene! Há situação parecida na escola. Entre duas crianças, entre duas não, entre um 
grupo de crianças, acaba sumindo um material ou uma merenda e a gente acaba 
encontrando a criança que pegou a merenda e aí o menino fala assim: “Ô professora, não foi 
só eu que peguei a merenda do Zezinho não, a Aninha também comeu.” 

Na turma havia uma menina chamada Ana. Então os alunos começaram a chateá-la: 
Als.: Eh!!! Ana! 
P: Esqueci, esqueci do nome. Que coisa! 
O Zezinho fala: A Mimi também pegou, a Mimi, a Maria. Ele quer tirar a culpa 

dele, ou seja, não sou só eu que peguei. Ele quer dividir a culpa dele e acha que não foi só ele, 
foram todos. E não tá errado, gente? 

Als.: Tá. 
P: É a mesma coisa que o ladrão fez. Eu roubei, mas eu sou pedreiro. Não tá 

errado do mesmo jeito, gente?  
Lorrane: Ué professora, a gente tem que falar mesmo quem foi. 
P: Eu estou dizendo, Lorrane, que em briga, se dois brigam, os dois estão errados. 

Você está recortando, Ana? Duvido que entendeu alguma coisa. Eu duvido. 
P: Vamos agora fazer a interpretação por escrito. 
A professora escreve as questões no quadro. 
Lorrane: Professora, deixa a gente fazer um texto igual a este? 
Agnes: Eu não vou fazer. 
Emerson: Nem eu. 
Robson: Ah, cala a boca! 
Agnes: Vem tampar. 
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P: Ô gente, tá vendo? 
A professora passa as questões no quadro e os alunos vão conversando sobre outros 

assuntos, rindo ao mesmo tempo que copiam. 
1) A notícia narra os acontecimentos relacionados ao roubo de uma escola na região 

metropolitana de Porto Alegre. Esse tipo de crime é muito comum nas grandes capitais brasileiras. O 
que provoca estranheza nesse caso policial? (2 linhas) 

Gustavo: Professora, isso é pergunta? 
Emerson: Não, é resposta, 
Rayane: Nossa professora, isso é pergunta? 
Agnes: Eu não vou copiar, não. 
Evanilda: Nem eu. 
Agnes: Isso é cópia, não é pergunta não. Quem não vai copiar levanta a mão. 
Alguns alunos levantam e a professora não fala nada, continua a escrever no quadro. 
Agnes: Nossa! A metade da sala. 
Rayane: Nossa professora, chega. 
Evanilda: É porque não é ela que está escrevendo. 
P: Não. Não estou não, né Evanilda? Ao invés de vocês perderem tempo 

conversando, deveriam fazer. 
2) Dizem que nenhum crime é perfeito! 
Pense e responda: 
a)Que fatos apresentados na notícia permitiram que a polícia concluísse que o ladrão era 
Claudir? (2 linhas) 
b) Qual foi o grande erro do ladrão? (2 linhas) 
Werley: Nossa, gastei meia folha nessa pergunta aqui (apontando para a primeira) 
Werley: Dá licença, professora? 
P: Espera um pouco. 
3) Claudir confessou à polícia que cometeu outros furtos, mas afirmou que também 

trabalha como pedreiro. Com que intenção ele afirmou isso? (2 linhas) 
Lorrane lê em voz alta o número 2. 
Agnes: Você está aí ainda, Lorrane? 
Lorrane: Azar. 
4) Por que é tão comum haver assaltos nas escolas, principalmente nas grandes cidades? 
Os alunos copiam as questões e fazem os exercícios sempre auxiliados pela professora: 
Gustavo: Eu não entendi o 2, professora, letra a. 
P: Que fatos apresentados na notícia permitiram que a polícia concluísse que o 

ladrão era Claudir? Esse texto é uma notícia retirada de jornal. Que fatos comprovam que o 
ladrão era Claudir? 

Agnes: Pelas coisas que ele pegou. 
Alguns alunos se dispersam com conversas. 
P: Psiu! Gente, depois vocês conversam. São só quatro perguntinhas. Agnes, você 

tira a atenção de todo mundo. 
Agnes: Eu e o Werley. 
Werley: Eu não. Eu tô fazendo. 
P: Você viu o que aconteceu com o Cristopher? 
Emerson: Foi suspenso. Professora, o 2 tem duas perguntas? 
P: Gente, (a professora fala alto) letra a: O que fala na notícia que fez com que eles 

concluíssem que fosse Claudir? 
Agnes: Os objetos. 
P: E o que mais? 
Agnes: Nó, eu sou demais. 
Robson: A cadela. 
P: Tem que colocar resposta completa. 
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Ana Paula: E o 1 professora? 
P: O que foi estranho nesse crime? 
Agnes: A cadela. 
P: E onde a cadela estava? Gente, se eu encontrasse uma cadela aqui na escola não 

imaginaria que fosse de um ladrão. 
Emerson: Na sala da professora. 
Robson: Na sala da diretora. 
Evanilda: Presa na sala. 
P: E a cadela era de quem? 
Agnes: Do ladrão. 
P: Se você falar só cadela, dá a impressão que era do policial. 

Alguns alunos vão à mesa da professora tirar suas dúvidas. Mesmo a professora 

explicando alto, eles fazem a mesma pergunta individualmente. A mesa da professora fica 

cheia de alunos que perguntam e se sentam 

Acredito que o modelo de leitura trabalhado por essa professora com os alunos é o 

interativo, pois sua mediação entre os textos e o leitor-aluno é feita de forma que o aluno 

compreenda o texto, construa sentidos e descubra as intenções do autor. 

Para Garcia (1988, p. 37): “Mediar a leitura é abrir caminho para o leitor sem 

apresentar uma leitura pronta e sem colocar obstáculos no meio, permitindo que o diálogo 

entre texto e leitor se processe do modo mais natural possível”. 

 

Evento VIII: (dia 30/10/03)- Folha avulsa- Texto 2 A 8: “Mulher é mulher, homem 

é homem!”; autora: Ruth Rocha. 

Este evento de leitura representa uma avaliação de Português, em que os alunos a 

resolveram individualmente, em silêncio e sem o auxílio da professora. A prova foi 

constituída por 10 questões de compreensão do texto2. Os tipos de perguntas se referiram a 1 

questão de ordenação cronológica de fatos e informações; 5 questões referentes à localização 

de informação; 3 questões de opinião pessoal (subjetivas) e 1 questão global. 

 

De acordo com os 8 episódios observados e descritos nas aulas de Português, a 

prática de leitura trabalhada sempre era a seguinte: a professora realizava um comentário 

anterior à leitura do texto, ou seja, explicitava o assunto que o texto tratava, fazendo com que 

os alunos lessem com mais interesse e compreensão; os alunos faziam leitura silenciosa do 

texto; os alunos liam oralmente o texto, cada um lia um trecho deste; depois havia discussão 

do texto com os alunos, a qual, às vezes, envolvia algumas perguntas do estudo do texto; em 

seguida, os alunos faziam as questões de interpretação, sempre auxiliados pela professora. 

                                                           
2 As questões de interpretação do texto se encontram em anexo, juntamente com o texto. 

 99



Grande parte das questões de interpretação e estudo do texto, trazidas pela professora, eram 

abertas, dissertativas; as respostas deveriam ser elaboradas pelo aluno, e não apenas copiadas 

do texto. Em quase todos os estudos de textos havia perguntas de opinião pessoal. 

E depois, a correção das questões era debatida e havia a participação de muitos 

alunos a cada questão (principalmente nas questões de opinião pessoal). A professora ouvia 

com atenção os alunos, sugerindo que completassem alguma coisa, mudassem a resposta ou a 

aprovava totalmente. A correção demandava muito tempo. 

A turma fazia as atividades sob a orientação constante da professora, que dava as 

atividades e auxiliava os alunos o tempo todo, explicando os exercícios, recebendo os alunos 

em sua mesa e passando pelas carteiras. Percebe-se, pelos eventos de leitura apresentados, que 

havia, nessa disciplina, interação intensa entre os alunos. Estes trocavam informações durante 

a realização das atividades e essa interação ocorria, às vezes, mediada pela atividade proposta. 

Muitas vezes, observaram-se conversas dos alunos desvinculadas da escola e da atividade que 

realizavam. 

 

Quadro 10: Análise dos eventos de Português da Escola 2, Turma A 

Evento/ 
Texto 

Tipo de leitura Estratégia de leitura Objetivo 

I 
2 A -1 

Silenciosa e oral 
individual 

Leitura, discussão e compreensão oral 
do texto, atividade de compreensão 
escrita do texto, auxílio aos alunos 
nessas atividades, correção dessas 
atividades na forma individual, 
conforme indicação da professora, e 
coletiva (em coro). 

Trabalhar a leitura de um texto e 
sua compreensão oral e escrita. 
Construir com os alunos o 
sentido do texto. 

II 
2 A -2 

_ Correção oral da atividade de 
compreensão escrita do texto na forma 
individual, conforme indicação da 
professora. 

Checar as atividades oralmente 
com os alunos. 

III 
2 A -3 

Silenciosa e oral 
individual 

Leitura e compreensão oral do texto. Trabalhar a leitura de um texto e 
sua compreensão escrita. 

IV 
2 A -4 

Silenciosa Leitura, atividade de compreensão do 
texto e correção oral dessa atividade, na 
forma individual, conforme indicação 
da professora, e coletiva (em coro). 

Trabalhar a leitura de um texto e 
sua compreensão escrita. 

V 
2 A -5 

Oral coletiva com 
a professora 

Canto e discussão sobre a letra da 
música. 

Discutir o sentido que a letra da 
música apresenta. 

VI 
2 A -6 

Oral individual Leitura, discussão e correção oral da 
atividade de compreensão do texto na 
forma individual, conforme indicação 
da professora. 

Trabalhar a leitura de um texto e 
sua compreensão oral e escrita. 
Construir com os alunos o 
sentido do texto. 

VII 
2 A -7 

Silenciosa e oral 
individual 

Leitura, discussão e compreensão oral 
do texto, atividade de compreensão 
escrita do texto e auxílio aos alunos 

Trabalhar a leitura de um texto e 
sua compreensão oral e escrita. 
Construir com os alunos o 
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nessas atividades. sentido do texto. 
VIII 

2 A -8 
Silenciosa. Leitura e atividade de compreensão 

escrita do texto. 
Avaliar as habilidades dos alunos 
na compreensão do texto. 

 

 

5.1.2. Eventos de leitura em aulas de Geo/História e Ciências 
 
 

Evento I: (dia 23/06/03)- Aula de Geo/História - Folha avulsa- Texto 2 A 9: 

“Álbum Festa Junina” 

A professora entrega aos alunos um conjunto de 4 folhas. Esse álbum contém um 

resumo dos santos do mês de junho, questões sobre costumes, crenças e tradições para os 

alunos completarem e algumas ilustrações para colorir. A professora pede leitura oral e 

conjunta dos alunos de cada parte do álbum. 

P: Vamos lá, gente, nós vamos fazer hoje o trabalho de Geo/História. Primeiro 
vamos fazer a leitura, depois colorir. Werley e Felipe, guardem o material da outra 
disciplina. Que moleza é essa? 

A professora tem o costume de ficar muito brava com os alunos, grita, etc. Eles então 
ficam sempre muito quietos nessas aulas. 

P: Vamos ler. (A professora pede leitura oral e coletiva dos alunos, avalia a leitura e 
observa se todos estão lendo). 

“São Pedro 
O dia 29 de junho é celebrado com muita alegria. É dia de São Pedro. Ele protege as 

viúvas, principalmente aquelas que não querem se casar de novo.” 
P: Escreva o nome de uma dança típica do mês de junho. 
Als.: Quadrilha. 
P: Isso, peguem a segunda folha. Observem pela ordem que eu entreguei. Agora é 

Santo Antônio. Vamos ler então. 
Os alunos fazem leitura oral e conjunta: 
“Santo Antônio 
13 de junho é o dia de Santo Antônio. 
Dia de muitas e boas brincadeiras. Mas a grande atração desse dia é a fama que o santo 

tem de “casamenteiro”, pois é o protetor dos namorados.” 
P: Vamos pegar a folha do São João. 
“São João Batista 
O dia de são João Batista é o mais festejado no mês de junho (dia 24). As fogueiras são 

acesas no dia anterior. As ruas ficam cheias de bandeirinhas. Nas barracas tem pé-de-moleque, canjica 
e muitas outras comidas gostosas. 

E as brincadeiras? Tem corrida no saco, subida no pau-de-sebo, quadrilha, etc. 
São João ficou famoso porque foi ele quem anunciou a chegada do Salvador. Foi São João 

quem batizou Jesus no rio Jordão. Ele era um profeta que viajava muito. Ele pregava a palavra de 
Deus.” 

Os alunos lêem desencontrados. Alguns lêem mais depressa, outros ficam para trás. 
P: Gente, podem parar. No ponto a gente dá uma para... 
Als.: dinha. 
P: E na vírgula, uma respira... 
Als.: dinha. 
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P: Então comecem a ler de novo, com pontuação. 
Os alunos lêem agora em coro. 
P: Próxima folha, São Paulo. Vamos ler. 
“São Paulo 
O dia 29 de junho é também o dia de São Paulo. 
Por onde andou, converteu muitos homens e mulheres. É lembrado como mártir pelos 

cristãos do mundo inteiro.” 
Depois que terminaram de ler: 
P: Vocês agora irão colorir as folhas aqui e depois levá-las para casa para fazer 

esse trabalho em casa. Trazer o trabalho feito, ilustrado e colado na próxima aula, que é 
semana que vem. 

 
Os alunos, então, pintam os desenhos, recortam e colam as folhas durante toda a 

aula. 

A maioria das questões propostas nesta atividade não se referiam aos textos. Os 

alunos deveriam se remeter aos conhecimentos que possuíam sobre essa festa popular. 

 

Evento II: (dia 04/08/03)- Aula de Ciências - Campanha de Vacinação contra a 

Raiva 

P: Hoje nós vamos falar sobre uma doença muito importante... é a Raiva. 
A professora entrega uma folha mimeografada com um desenho de um cachorro e os 

seguintes dizeres: “Agosto – Vacine seu cão.” 
P: Não se esqueçam que vocês estão numa sala forte. E uma sala forte precisa de 

ritmo. Escrevam assim: Aula de Ciências. 
Então, gente, nós vamos falar hoje sobre a Raiva. Uma doença mortal. Copiem, 

então. 
Os alunos não conversam e nem se levantam do lugar nas aulas de Geo/História e 

Ciências, como fazem nas aulas de Português. 
A professora escreve no quadro e lê um folder explicativo da Secretaria Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte sobre a doença: 
“A Raiva é uma doença mortal, causada por um vírus presente na saliva de animais 

doentes. 
É transmitida ao homem por cães, gatos, morcegos, raposas, macacos, lobos, caprinos, 

ovinos, suínos, bovinos, através da mordida, arranhão ou lambedura de mucosas.” 
P: Deu pra entender? 
Robson: Morcego é o mais perigoso! 
P: Todos são perigosos. Vamos continuar: 
“Se você for mordido ou ferido por animais, como cão, gato ou morcego, lave o local do 

ferimento com água corrente e sabão. Procure imediatamente o serviço de saúde (Posto de Saúde).” 
P: Água corrente, o que é? É água saída da torneira. 
Werley: Professora, quando eu fui mordido, eu lavei com bastante água. 
P: Ótimo, isso mesmo. Depois de copiar, você vai colorir, recortar e colar o 

cachorrinho. Igual ao da Lorrane. 
A professora passa nas carteiras olhando as atividades dos alunos. 
P: Eu estou querendo que vocês acabem para nós lermos o 1º, 2º e o 3º parágrafos. 
Robson: Eu já acabei. 
P: Você já recortou e colou? Ué, falta colorir por dentro. Pinte por dentro. 
Ô Robson, copia direito. Você tem que ir até o final da linha. Observe os 

parágrafos. Então vamos ler o que vocês escreveram no 1º parágrafo. 
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Os alunos fazem leitura oral e coletiva. E assim, lêem todo o texto. 
P: Quem foi mordido por cachorro? Você? 
Werley levanta a mão. 
P: E você fez isso? Lavou... 
O aluno balança a cabeça afirmativamente. 
P: Você foi ao Posto? 
Werley: Não. 
P: Não foi?  
O aluno balança a cabeça negativamente. 
P: Gente, o alerta então é vacine o seu... 
Als: Cão! 
P: Isso, agora que chegou o mês de agosto. 
 
Durante toda a aula, os alunos permaneceram nessa atividade. 

 

Evento III: (dia: 11/08/03)- Aula de Geo/História - Folha avulsa- Texto: 2 A 10: 

“Folclore” 

P: Hoje é dia 11 de agosto. Dia do estudante. Hoje nós vamos fazer o álbum de 
folclore. 

A professora entrega aos alunos um conjunto de cinco folhas com atividades para 
completar. Na capa tem uma inscrição: Trabalho- Folclore, o desenho do Saci-pererê e uma 
introdução. As atividades são feitas junto com a professora; algumas oralmente, outras escritas no 
quadro. 

P: O saci existe, gente? 
Als.: Não! 
P: Ele faz parte do nosso... 
Als: Folclore. 
P: Ele tem uma perna só. Os antigos acreditavam que, se a porteira amanhecesse 

aberta, era o saci e não um empregado que poderia ter deixado aberta. 
Agnes: O leite que queimava era o saci e não alguém que esquecesse o fogo 

ligado.  
P: Isso. O saci acendia o fogo de novo. 
P: Então vamos ler, gente. 
Os alunos têm o costume de fazer leitura oral e coletiva dos textos e enunciados dos 

exercícios. Eles, então, lêem a introdução: 
“Neste mês, comemoramos o folclore. 
Você fará um trabalho e, através dele, você vai conhecer algumas de nossas tradições. 
É necessário ilustrar a sua pesquisa, pois assim seu trabalho ficará mais rico.” 
P: No número 1: Pesquise o que é folclore, olhem no dicionário. (Foram distribuídos 

dicionários pelo MEC em 2000 a todos os alunos do Ensino Fundamental. Os alunos que 
permaneceram na escola possuíam os dicionários e os levavam todos os dias para a escola). Como se 
olha? FL? 

Als: Não! 
P: FO... L... 
Um aluno leu o que encontrou no dicionário. 
Emerson: “É o conjunto ou estudo das tradições, conhecimentos ou crenças de um 

povo, expressos em suas lendas, canções e costumes.” 
P: Estamos estudando o folclore de um povo. De um povo brasi... 
Als: Leiro. 
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A professora passa no quadro o conceito de folclore encontrado pelo aluno e, em seguida, 
pede aos alunos que leiam. 

P: Agora podem colorir o saci. Caprichem, viu? 
Os alunos copiam do quadro a definição de folclore e pintam o saci. 
P: Pronto, gente? Vamos continuar. A professora realiza as atividades junto com os 

alunos. 
P: Número 2, gente: apelidos. 
P e Als.: Quem não gosta de gastar dinheiro é um... 
Als.: - 
P: Pão-duro gente, coloquem aí. 
Os exercícios são referentes a adivinhações, provérbios, músicas e trovas populares. As 

atividades são feitas coletivamente entre os alunos e a professora. 
P: O próximo. 
P e Als.: Quem trai um amigo é um... 
Als.: Traidor. 
P: Isso. Escrevam aí. 
P e Als.: Quem não tem vergonha de nada é um... 
Als.: Sem-vergonha. 
P: Segunda folha, número 3) O que é, o que é? 
Os alunos lêem: 
“Casa caiada 
Lá dentro amarela 
Telhado de vidro 
Ninguém mora nela.” 
P: É o ovo. Escrevam aí: ovo. 
Os alunos escrevem e lêem o próximo: 
“Sou comprida e amarela 
Tenho um nariz vermelhinho 
Se me deixam muito em pé 
Vou sumindo, vou sumindo 
Resta só um bocadinho.” 
Robson: Cenoura. 
P: Vela. 
Os alunos lêem o próximo: 
“Bichinha magra 
De um olho só 
Pegam-lhe a cauda 
E dão-lhe um nó 
Depois a obrigam a perfurar mil tuneizinhos 
Até cansar.” 
P: É a agulha, gente. 
P: Vocês terão que desenhar cada uma das adivinhações no caderno. Recortem 

cada uma e façam o desenho. 
Os alunos realizam a atividade sem se levantarem do lugar e sem conversarem. 
Depois de algum tempo: 
P: Gente, agora vamos para o número 4. 
A professora inicia a leitura e os alunos a acompanham: 
Oba! Provérbios!!! 
Eu começo e você termina! 
a) Quem com ferro fere com... 
P: Ferro se é ferido. 
A professora escreve as respostas no quadro. 
b) Água mole em pedra dura... 
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P: Tanto bate até que fura. 
c)...virou contra o feiticeiro. 
P: O feitiço. 
d) Antes um pássaro na mão do que... 
P: Dois voando. Quer dizer, é preferível ter um emprego e ganhar pouco, do que 

não ter nenhum. 
P: Vocês irão colorir os pássaros e colar a folha agora. 
 
Após alguns minutos, a aula termina. Os alunos iriam continuar a atividade na 

próxima aula. De acordo com o modo de realização das atividades observadas nestas aulas, 

acredito que o restante delas seriam realizadas em conjunto com a professora. Ou seja, a 

professora não dava chance aos alunos de pensarem sobre as perguntas. O objetivo da 

professora era apenas que a atividade ficasse completa e bem ilustrada, não importando seu 

modo de realização. 
 

Evento IV: (dia 04/09/03)-Aula de Ciências - Folha avulsa- Texto 2 A 11: “O livro 

dos sexos” (sem identificação). 

A professora entrega um bloco de folhas referentes ao estudo do Sistema 

Reprodutor. A primeira folha possui o desenho de um neném e o seguinte título: “O livro dos 

sexos”. 

P: Nós vamos fazer uma novelinha. Cada dia estudaremos um pouquinho sobre a 
reprodução humana. Recortem e colem as folhas no caderno. Prestem atenção na ordem. 

Os alunos recortam e colam as folhas no caderno. 
Após algum tempo: 
P: Vamos fazer a leitura. Nós estamos treinando leitura, então na vírgula a gente 

dá uma respirada e no ponto uma para... 
Als.: dinha. 
Os alunos lêem em coro: 
“O livro dos sexos 
As pessoas não são todas iguais. Isso se percebe facilmente pelo aspecto exterior, pela 

vestimenta e até mesmo pelo comportamento e modo de ser. 
A principal diferença entre elas é o sexo que para o homem tem funções específicas, bem 

diferenciadas das que tem a mulher. 
Entretanto, é nos órgãos genitais que a diferença é mais acentuada porque, por sua 

natureza, destinam-se à reprodução da espécie humana. 
O homem, por exemplo, tem pêlos mais visíveis em todo o corpo e no rosto cresce barba. 
A mulher, pelo contrário, desde menina, é mais delicada fisicamente, tem menos pêlos 

pelo corpo e jamais terá barba. 
A partir de uma certa idade, a voz do homem vai se tornando diferente, mais grave. A 

mulher, embora sua voz também mude, continua mesmo assim num tom mais agudo. A mudança de 
voz é menos acentuada que a do homem. 

É no corpo, porém, que a natureza proporciona a ambos os sexos as diferenças mais 
significativas embora, ao nascerem, homem e mulher sejam muito semelhantes.” 

P: Se você pegar um nenenzinho todo enrolado, você não sabe se é homem ou 
mulher. Você vai saber pelo corpo: pênis (homem) e vagina (mulher). 
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“No homem, no entanto, a partir dos quadris e, a seguir, as coxas, tudo acompanha o 
desenho dos músculos que têm como função exclusiva dar sustentação ao corpo. 

Já na mulher, o quadril é mais volumoso. Sua forma esconde a musculatura, e as coxas 
obedecem ao mesmo traçado.” 

P: Gente, o quadril da mulher é maior por causa da maternidade. 
“O homem tem um órgão, o pênis. Através dele fluem os pequeninos espermatozóides, 

formados nos testículos. Esse mesmo órgão tem a função de depositar os ditos espermatozóides na 
vagina da mulher.” 

P: Fluem é saem. Testículos são os sacos onde contém os espermatozóides. Gente, 
é Deus é quem fez, olha a perfeição. Fez para a reprodução da espécie humana. 

P: Podem colorir agora. 
Peçam à mãe para assinar e dar nota de leitura de 0 a 10. A mãe está gostando da 

leitura de vocês? 
 
De acordo com o evento acima, pode-se perceber que a leitura como treinamento e 

avaliação possui papel fundamental nas estratégias de leitura desta professora, não sendo 

trabalhada com o objetivo de os alunos compreenderem o texto, construírem sentido. 

 

Evento V: (dia 08/09/03)- Aula de Ciências -Folha avulsa- Texto 2 A 12: “O 

segredo da vida” (sem identificação). 

P: Gente, nós vamos começar hoje outro trabalho de Ciências. Vou entregar as 
duas primeiras folhas do álbum. 

A professora entrega as folhas e pede que os alunos as recortem e colem no caderno. 
Depois de algum tempo: 
P: Vamos treinar a leitura, então? 
A professora começa a ler e pára, deixando que os alunos continuem. 
Assim que terminaram de ler: 
P: Gente, vou passar algumas perguntas no quadro sobre essas duas folhas. É 

para fazer junto comigo. 
Os exercícios referentes ao texto lido sempre eram feitos junto com os alunos. A 

professora escrevia a resposta no quadro ou indicava o parágrafo em que a resposta se encontrava. As 
competências trabalhadas em leitura foram, basicamente, localizar informação explícita no texto 
(mesmo assim, sempre era a professora quem as localizava): 

A professora escreve no quadro: Atividade e a primeira pergunta: 
1) Quando se inicia a puberdade? 
P: Lê para mim, Cristopher. 
O aluno lê a pergunta. 
P: Agora lê o último parágrafo da primeira folha. 
Cristopher: A puberdade se inicia, aproximadamente, a partir dos 12 anos, nas 

meninas e 14 anos, nos meninos. 
P: Entenderam, gente? Então façam que eu vou esperar. Passem um traço com 

lápis de cor quando terminarem. 
A professora escreve no quadro a segunda questão: 
2) Após a puberdade, o que desenvolve no homem? 
P: Agnes, leia a segunda questão. 
A aluna lê. 
P: Agora leia o 1º parágrafo da segunda folha. 
Agnes: No homem, há o desenvolvimento dos órgãos sexuais, o crescimento do 

corpo, os pêlos e a mudança da voz. 

 106



P: Agora todos leiam para mim a resposta. 
Os alunos lêem em coro. 
P: Agora façam o favor de escrever. 
Os alunos copiam o parágrafo. 
P: Todos juntos comigo. 
A professora escreve no quadro o próximo número: 
3) O que são produzidos nos testículos? 
P: Felipe, leia a pergunta. 
O aluno lê. 
P: Agora, leia o 2º parágrafo da segunda folha. 
Felipe: Nos testículos são produzidos os espermatozóides, células responsáveis 

pelo nascimento dos bebês. 
P: Respondam agora, gente. 
A professora escreve a última questão: 
4) Após a puberdade, o que desenvolve na mulher? 
A professora foi até a carteira da Jenifer e mostrou onde a resposta estava. Depois disse: 
P: Jenifer, leia a pergunta. 
A aluna lê. 
P: Agora dê a resposta. 
Jenifer: A mulher, a partir da puberdade, também se transforma: há o crescimento 

dos seios, o aparecimento de pêlos, o desenvolvimento do corpo, o amadurecimento dos 
órgãos sexuais. Na puberdade, tem início, na menina, o ciclo menstrual. 

P: Na menina, então, gente, acontece várias coisas, né? 
Lorrane: É , acontece mais coisas na menina. 
P: Isso! 
P: A natureza é perfeita, gente. A reprodução acontece para que a espécie humana 

continue. Depois nós vamos ver, gente, é preciso a gente amar o corpo da gente e respeitá-lo. 
Gente, estudem essas quatro perguntas. Você tem que sabê-las na ponta da língua. Vou 

dar uma provinha com essas questões. 
 

Neste evento, percebe-se que as perguntas objetivas, de localização de 

informações, não são realizadas pelos alunos. A professora indica a resposta das perguntas, 

restando aos alunos apenas a função de copiarem trechos do texto. No fim da aula, ainda diz 

que essas quatro perguntas serão cobradas em avaliação. O conteúdo trabalhado no texto se 

resume em quatro perguntas de cunho repetição de significados do texto e não de 

compreensão. 

 

Evento VI: (dia 18/09/03)- Aula de Ciências - Quadro de giz- Texto 2 A 13: 

“AIDS - Um breve histórico” (sem identificação). 

P: Bom dia, gente, vamos ficar espertos e pegar o caderno de Ciências. Vocês 
estão numa sala forte. Quem não der conta de fazer isso rápido tem que mudar de sala. 
Quero que vocês comecem junto comigo. 

A professora passa no quadro um pequeno texto. Os alunos estão todos sentados, 
copiando, num completo silêncio. 

Depois de algum tempo: 
P: Pronto, gente?  
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Als.: - 
P: Agora vamos ler juntos. Lembrem-se: no ponto a gente dá uma para... 
Als.: dinha. 
P: E na vírgula, uma respira... 
Als.: dinha. 
P: Isso, então vamos ler. (A professora, em sua fala, se inclui na leitura, mas não 

participa). 
A professora escuta a leitura em coro dos alunos e vai corrigindo a pronúncia das palavras 

e a pontuação do texto. 
P: Então, gente, no início imaginou-se que estava só entre homossexuais. 
Agora vou passar as perguntas. Quero vocês junto comigo. 

1: A AIDS está contaminando, indiscriminadamente, quem? 
A professora espera um pouco os alunos copiarem cada pergunta e depois faz junto 

com eles: 
P: A AIDS está contaminando indiscriminadamente homens, mulheres, crianças, 

jovens, velhos, homossexual, heterossexual, ricos, pobres, brancos e negros. Copiem aí, 
gente, penúltimo parágrafo. 

A professora espera os alunos copiarem e depois escreve a segunda pergunta. 
2: O que aconteceu no planeta Terra com relação a uma doença que apareceu no início do 

ano de 1980? 
P: É no 2º parágrafo. Leiam! Parágrafo todo, gente. (Os alunos copiam) 
3: Quais os tipos de pessoas que começaram a apresentar os sintomas da AIDS? 
P: Quem quer responder resposta completa? Vamos achar aqui. 

Aqui, gente, eram homossexuais masculinos, que é a mesma coisa de gays. Vamos 
montar a resposta (a professora escreve no quadro): “As pessoas que começaram a apresentar os 
sintomas da AIDS foram os homossexuais (gays).” 

 

Este evento também representa a professora localizando as respostas no texto para 

os alunos, o que não contribui para o desenvolvimento das habilidades exigidas nas perguntas, 

e, conseqüentemente, para o desenvolvimento do letramento.  

 

As aulas de Geo/História e Ciências foram, em sua maioria, voltadas para datas 

comemorativas, como: Os santos do mês de junho, Folclore, Dia da bandeira, Dia do 

estudante, Campanha de vacinação contra a Raiva, Dia de preservação da flora e da fauna, 

Dia do livro, Semana dos bons dentes, etc. A professora, como foi mencionado no item 

referente aos materiais textuais utilizados nas turmas, não utilizava o livro didático de 

Ciências adotado. Elaborava em folhas avulsas os textos a serem trabalhados em Geo/História 

e Ciências, xerocando-os ou fazendo cópias manuscritas e passando alguns no quadro de giz. 

Percebeu-se que o material de leitura selecionado por ela e identificado como “mais fácil de 

trabalhar com esses alunos” possuía qualidade questionável. Conforme os textos 

apresentados, alguns eram fragmentados, tratavam o conteúdo trabalhado de forma muito 

simplista e não ofereciam ilustrações reais. 
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A prática de leitura aconteceu da seguinte forma: os alunos faziam leitura oral e 

em coro do texto. A professora se preocupava mais com a boa pronúncia das palavras e com a 

pontuação correta na leitura dos textos, do que com a compreensão do mesmo. Em seguida, a 

professora realizava as atividades referentes aos textos coletivamente com os alunos, 

localizando as respostas no texto e identificando os parágrafos em que elas se encontravam, e 

passando no quadro as respostas mais longas. As habilidades trabalhadas em leitura se 

referiam basicamente à localização da informação no texto. 

A leitura sempre era feita de forma oral, tendo o objetivo de treinamento e 

avaliação da leitura dos alunos. A professora se preocupava muito com a leitura “bem feita” 

dos alunos (decodificação). Ela pedia a leitura coletiva e frisava sempre: “Na vírgula a gente 

dá uma respiradinha e no ponto, uma paradinha.” Algumas vezes observei a leitura como 

atividade de Para Casa: “Vocês irão ler o texto para a mãe e ela vai dar a nota de leitura de 0 

a 10 e assinar”, conforme foi apresentado no evento IV. 

A ênfase na leitura oral supõe uma concepção de leitura como sinônimo de 

fluência oral. A leitura silenciosa não foi referência, ocupando um lugar secundário nas 

práticas de letramento nas aulas de Geo/História e Ciências nessa turma, pois a compreensão 

dos alunos, a partir da leitura silenciosa, não foi objeto de sistematização nas aulas analisadas. 

Os eventos de leitura representam que a leitura tinha o objetivo de ser apenas 

treinada, pois a habilidade presente nas questões, que se referia basicamente à localização da 

informação no texto, era feita pela professora. A intervenção da professora não contribuía 

para a compreensão do texto e para a construção de sentidos pelos alunos. 

Nas atividades propostas, predominaram perguntas objetivas de busca de 

localização das informações no texto. As respostas eram construídas pela professora, pois o 

objetivo era a elaboração de uma resposta única da “turma”, a ser escrita no caderno de aula. 

 

Quadro 11: Análise dos eventos de Geo/História e Ciências da Escola 2, Turma A 

Evento/ 
Texto 

Disciplina Tipo de leitura Estratégia de leitura Objetivo 

I 
2 A -9 

Geo/História Oral e coletiva Leitura e atividades 
relacionadas ao tema do texto, 
realizadas com a professora. 

Treinar e avaliar a leitura e 
trabalhar o tema Festa 
junina. 

II 
 

Ciências Oral e individual 
da professora e oral 
e coletiva. 

Leitura e comentário do texto. Treinar e avaliar a leitura e 
trabalhar a doença: Raiva. 

III 
2 A -10 

Geo/História Oral e coletiva Leitura e atividades 
relacionadas ao tema do texto, 
realizadas com a professora. 

Treinar e avaliar a leitura e 
trabalhar o tema Folclore. 

IV Ciências Oral e coletiva. Leitura. Treinar e avaliar a leitura e 
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2 A -11 introduzir o Sistema 
reprodutor. 

V 
2 A -12 

Ciências Oral e coletiva. Leitura e atividades de 
compreensão oral e escrita do 
texto, realizadas com a 
professora. 

Treinar e avaliar a leitura e 
apresentar conceitos 
relativos ao Sistema 
reprodutor feminino e 
masculino. 

VI 
2 A -13 

Ciências Oral e coletiva. Leitura e atividades de 
compreensão oral e escrita do 
texto, realizadas com a 
professora. 

Treinar e avaliar a leitura e 
apresentar um breve 
histórico sobre a AIDS. 

 

 

5.2. TURMA B 
 

 

A turma se encontra em fase de alfabetização, sendo considerada a mais fraca da 2ª 

etapa do 2º ciclo, correspondente à 4ª série do Ensino Fundamental. Alguns alunos se 

encontram no nível alfabético, ou seja, já decodificam o sistema escrito, e outros, a grande 

maioria, se encontram em fase de aquisição do sistema alfabético, conhecem as letras e 

decodificam algumas sílabas e palavras. Foram acompanhados 3 eventos de leitura em 

Português nessa turma, pois, conforme afirmado anteriormente, a decisão de seguir as turmas 

mais fracas surgiu depois. 

 
 
5.2.1. Eventos de leitura em aulas de Português 

 

 

Evento I: (dia 03/11/03) - Livro didático- Texto: “Vovó viu a uva”. 

P: Turma, vamos pegar na página 80 e ler: “Vovó viu a uva”. 
Cada aluno lê um verso, de acordo com o pedido da professora. 
Vovó viu a uva 
Vovó viu a uva 
Em noite de chuva. 
Coitadinha da vovó, 
Ceguinha como ela só. 
Um dia a noite se acaba, 
Verá que a uva era jabuticaba. 
(Salada de frutas, de Marcelo L. de Oliveira. RHJ / Lê. Trecho adaptado para fins 

didáticos.) 
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Todos os alunos participam da leitura do texto. A professora auxilia os alunos que não 
conseguem ler, lendo junto com eles sílaba por sílaba. O trecho é lido muitas vezes, com o objetivo de 
treino e avaliação da leitura da turma. Os alunos lêem sem utilizarem a pontuação: 

P: Agora nós vamos ler como deve ser, com ponto e vírgula. 
A professora fez leitura oral e coletiva com os alunos, colocando a entonação. 
P: Agora nós vamos fazer o seguinte, numerar as frases: 1, 2, 3,... 
A professora também faz as atividades em seu livro, sentada em uma carteira, de frente 

para os alunos. 
Depois de algum tempo: 
P: Eu achei 6 frases, e vocês? 
Als.: Eu também. 
P: Número 1, vamos ler? 
A professora lê o enunciado do exercício junto com os alunos: 
P e Als: 1) Circule no texto as palavras que começam com a letra V. 
P: Quero que vocês circulem todas as palavras começadas com V. 
Fabiano: Eu achei 4. 
P: Eu achei 3. Quais são as palavras que estão no texto começadas com V? 
Als.: Vovó, viu e verá. 
P: 2) Pinte palavras com a letra V no meio. Agora vocês vão colorir palavras que 

tem V no meio. 
Vanessa: Pode ser Vovó? 
P: Claro, ela tem 2 Vs. Quais que têm V no meio? 
Als.: Vovó, uva e chuva. 
P: Agora peguem o lápis e pintem de vermelho a fruta que tem a letra V no meio. 
Als.: Uva!!! 
Depois de algum tempo: 
P: Colem a letrinha no alfabeto. 
Em todas as lições há uma letra que é estudada com mais intensidade. Os alunos sempre a 

recortam e a colam no alfabeto, no final do livro. 
P: O número 3) Recorte as letras do final da página e forme palavras do texto com 

a letra V. depois, cole-as aqui. Gente, as letras estão misturadas. 
Os alunos e a professora vão recortando e colando durante 10 minutos. 
P: Deixa eu ver o seu, Tatiana. (Tatiana é uma aluna de 13 anos que foi matriculada 

recentemente na escola). 
P: Muito bem, Tatiana. Tem chuva também... 
 
A professora vai passando nas carteiras e olhando a atividade dos meninos. Eles 

permanecem até o fim da aula realizando-as. 

 

Evento II: (dia 04/11/03) - Livro Didático- Texto: “Receita de limonada” 

P: Vamos pegar o livro na página 31. É a receita da limonada. Ontem nós já 
fizemos a de salada de frutas. Amanhã nós faremos a de limonada. Eu vou trazer limão pra 
gente fazer, tá? 

Als.: Obá! 
Num dia anterior a esta aula, soube que a professora fez com os alunos uma salada de 

frutas, seguindo a receita do livro didático. De acordo com seu relato, os alunos gostaram muito de 
participarem do preparo da receita, realizando-a com entusiasmo. Ao final, todos degustaram do prato. 

P: Nós precisamos de limão, né? Como se soletra limão? 
Als.: L-I-M-A-O 
P: Pra fazer limonada, nós precisamos de limão e o que mais? 
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Als.: Açúcar. 
P: Como soletra? 
Als.: A-Ç-Ú-C-A-R. 
Os alunos soletraram as letras individualmente e a professora escreveu no quadro com 

letra cursiva as palavras: limão e açúcar. 
P: Vamos ler então a receita? Leitura silenciosa. 
Os alunos lêem. Cada um faz sua leitura em tom baixo, mas não silencioso. Escuta-se a 

leitura dos alunos em pontos diferentes do texto. Percebi que alguns colocavam o dedo indicador para 
acompanharem a leitura. Todos estavam atentos para o texto. Enquanto isso, a professora passava 
pelas carteiras observando e auxiliando a leitura dos alunos. 

P: Marcos, deixa eu ver você ler. 
O aluno que folheava o livro, observando outras atividades, volta para a página e diz: 
Marcos: Eu já li. 
P: Agora vamos ler juntos então, gente? 
A professora faz leitura oral e coletiva com os alunos: 
Receita de limonada 
Ingredientes: 
1 limão 
1 litro de água 
Açúcar a gosto 
Modo de fazer: 
Coloque 1 litro de água na jarra, esprema 1 limão, coloque açúcar a gosto e misture. 
Está pronta a sua limonada! 
P: Vanessa, começa a leitura. 
E assim, a professora vai indicando os alunos para fazerem leitura oral e individual do 

texto. Este texto, assim como o anterior, é lido muitas vezes pelos alunos e aqueles que possuem 
dificuldades são auxiliados pela professora. Depois que todos participaram da leitura: 

P: O que nós precisamos para fazer limonada? 
A professora lê junto com os alunos. 
Als.: Um limão, 1 litro de água e açúcar a gosto. 
P: Como nós vamos fazer a limonada? 
Os alunos leram junto com a professora o modo de fazer. 
P: Vamos responder as perguntas agora. Número 1) Quais são os ingredientes 

usados na receita da limonada? 
Als: Um limão, 1 litro de água e açúcar a gosto. 
P: Então vamos escrever aí. 
A professora escreve no quadro e os alunos copiam no livro. 
P: O número 2) Escreva o modo de fazer a receita. Como nós vamos fazer a 

limonada? Vamos ler lá no texto, gente. 
A professora lê junto com os alunos: 
P e Als: “Coloque 1 litro de água na jarra, esprema 1 limão, coloque açúcar a gosto 

e misture”. 
A professora escreve no quadro e os alunos copiam no livro. 
P: O número 3) Pinte só os utensílios que são necessários para fazer a limonada. 
Os alunos pintam os desenhos de uma jarra e uma colher. 
P: O que está escrito no número 3, Talita? 
Talita: Veja os nomes das frutas abaixo. Circule os nomes que terminam do 

mesmo jeito. 
LIMÃO   PÊRA   MELÃO. 
P: Circularam, gente? São as que terminam com ão. A professora escreve no 

quadro: ÃO e circula. 
Enquanto os alunos fazem essa atividade, a professora passa pelas carteiras olhando. 
P: O número 4) Faça a limonada com seus colegas. 
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P: Nós vamos fazer amanhã. 
P: Ueglas! Pare de falar, menino. Você nem terminou. 
 
Depois de algum tempo, os alunos vão para o recreio. As atividades referentes a 

esse texto terminam. 

 

Evento III: (dia 04/11/03)- Livro Didático- Texto: “A flauta do seu Bartolo” (sem 

identificação). 

P: Vamos ler juntos? 
Os alunos lêem junto com a professora duas vezes. 
A flauta do seu Bartolo 
Seu Bartolo tinha uma flauta. 
A flauta era do seu Bartolo. 
Sua mãe sempre dizia 
Toca a flauta, seu Bartolo 
Tinha uma flauta...3

P: Olhem (A professora escreve no quadro): 
FA- FE- FI- FO- FU 
FLA- FLE- FLI- FLO- FLU 
FACA 
FLAUTA 
P: Observem: FRALDA- FRAUDA 
         FLAUDA- FRALDA 
P: Qual é o jeito certo? 
Ueglas: O primeiro. 
P: Não. É FRAUDA. (A professora circulou a palavra). 
Nessa atitude, acredita-se que a professora confundiu os alunos, pois o som é o mesmo 

entre duas palavras apresentadas. 
P: Agora quero ver a leitura de cada um de vocês. Começa com você, Isaías. 
O aluno lê, e assim, a professora vai indicando os alunos para fazerem a leitura oral e 

individual. O trecho foi relido muitas vezes. Depois que todos leram, sempre auxiliados pela 
professora: 

P: Vamos fazer os exercícios do livro. Vamos ler juntos. 
Os alunos fazem leitura oral e coletiva com a professora: 
1) Circule de verde, no texto, a palavra FLAUTA. 
Os alunos fazem a atividade. 
P: Pronto, gente? (A professora escreve no quadro a palavra flauta) 
P: 2) Pinte os desenhos cujos nomes comecem com a letra F: FIGO- FOLHA- 

ÍNDIO- FACA- PETECA- ELEFANTE. 
A professora passou nas carteiras, auxiliando os alunos. 
Depois de algum tempo: 
P: O número 3) Recorte e cole a letra F na página correspondente do alfabeto 

ilustrado. 
 

Para trabalhar a leitura, a professora, na maioria das vezes, fazia leitura oral e 

coletiva com os alunos, depois solicitava-lhes uma leitura oral individual. Cada aluno lia um 

                                                           
3 O trecho não apresenta identificação. 
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parágrafo do texto. Os alunos que possuíam dificuldades na decodificação eram auxiliados 

pela professora. Nessa turma, diferentemente das outras acompanhadas, percebe-se que a 

leitura era feita de forma diversa, sempre acontecendo de modo oral individual ou oral 

coletivo. E o mesmo texto era lido várias vezes, com a participação de todos os alunos. Em 

seguida, a professora pedia aos alunos para lerem o enunciado do exercício ou ela os lia 

oralmente. A professora realizava as atividades junto com os alunos. Ela possuía um livro e 

fazia as atividades também. Às vezes escrevia a resposta no quadro. Ela passava pelas 

carteiras, observando as atividades dos alunos, auxiliando-os. Pode-se perceber que, em 

grande parte das atividades trabalhadas, não se utilizava texto ou os utilizava para desenvolver 

atividades de memorização de letras e sílabas, já que estes alunos se encontravam em fase de 

alfabetização. 

 

Quadro 12: Análise dos eventos de Português da Escola 2, Turma B 

Evento/ 
Texto 

Tipo de leitura Estratégia de leitura Objetivo 

I Oral coletiva com a 
professora e oral 
individual. 

Leitura e atividades relacionadas ao 
texto realizadas junto com a 
professora. 

Treinar e avaliar a leitura e 
trabalhar palavras com a letra 
V. 

II Silenciosa, oral 
coletiva com a 
professora e oral 
individual. 

Discussão dos ingredientes 
necessários para fazer uma limonada, 
leitura e atividades relacionadas ao 
texto realizadas junto com a 
professora. 

Treinar e avaliar a leitura, 
apresentar a receita da limonada 
e trabalhar palavras com ÃO. 

III Oral e coletiva com a 
professora e oral 
individual. 

Leitura e atividades relacionadas ao 
texto realizadas junto com a 
professora. 

Treinar e avaliar a leitura e 
trabalhar palavras com a letra F.

 

Em todas as turmas, em ambas as escolas, as formas de leitura recorrentes em 

Português aconteciam da seguinte forma: leitura silenciosa, leitura oral (individual ou 

coletiva), e compreensão oral e escrita do texto. Já nas disciplinas de Geo/História e Ciências, 

a leitura sempre era oral. Na Escola 1, a professora a realizava, enquanto os alunos a 

acompanhavam silenciosamente; e na Escola 2, a leitura era feita de forma coletiva pelos 

alunos. Percebe-se que as práticas de leitura encontradas nas aulas de Geo/História e Ciências, 

em ambas as escolas, são muito parecidas com as práticas encontradas nas salas de aula de 

Português: leitura em voz alta, questões para localização e reconhecimento da informação, 

questões para verificação de “aprendizagem” e cópia do texto. 

As práticas de leitura utilizadas nas duas escolas observadas foram as seguintes: a 

leitura como avaliação (leitura em voz alta individual ou coletiva dos alunos) e a leitura como 
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decodificação, em que o aluno deve proceder ao mapeamento da informação pedida nas 

perguntas de compreensão do texto. 

O material de leitura trabalhado nas escolas acompanhadas, durante o período de 

observação, foi, em sua maioria, livros didáticos. As Turmas A e B da Escola 1 utilizaram 

mais o livro didático tanto em Português, quanto em Ciências. A Turma A da Escola 2 

utilizou mais textos avulsos, em Português e Ciências, porém estes eram retirados de outros 

livros didáticos. Já na Turma B de alfabetização da Escola 2, o material de leitura mais 

utilizado foi o livro didático de Alfabetização. O tipo de texto que mais circulou, em ambas as 

escolas, nas aulas de Português, foi o narrativo-literário e o que mais circulou nas aulas de 

Geo/História e Ciências foi o expositivo. 

Os tipos de perguntas dedicadas à compreensão textual, de acordo com a 

classificação de Marcuschi (2002), se referiam basicamente a objetivas, que “indagam sobre 

conteúdos objetivamente inscritos no texto (o que, quem, quando, como, onde...) numa 

atividade de pura decodificação, a resposta acha-se exclusivamente no texto”; subjetivas, em 

que “têm a ver com o texto de maneira apenas superficial, sendo que a resposta fica por conta 

do aluno e não há como testá-la em sua validade e cópias que sugerem atividades mecânicas 

de transcrição de frases ou palavras”, como: copie, retire, aponte, indique, transcreva, 

complete, assinale, identifique, etc. (p.54 e 55) 

Rojo (2002), baseada na teoria de Bakhtin, afirma: 
[...] no campo da compreensão e da leitura, - decorrentemente, da formação 
do leitor-, trata-se mais de despertar a réplica ativa e a flexibilidade dos 
sentidos na polissemia dos signos, que de ensinar o aluno a reconhecer, 
localizar e repetir os significados dos textos–no dizer de Marcuschi (1996), 
exercícios de ‘copiação’, ao invés de compreensão. (p.40) 
 

Percebe-se que as atividades de leitura, ou seja, o trabalho com textos, nas duas 

escolas, em todas as turmas acompanhadas, foram destinadas a um tempo muito menor do que 

as outras atividades em que não se utilizavam textos, conforme apontado anteriormente. E na 

disciplina de Português das três turmas, utilizavam-se mais atividades relacionadas à parte 

gramatical do que atividades de leitura, não contribuindo, dessa forma, para o letramento dos 

alunos. 

 
[...] no Brasil, com seus acentuados problemas de iletrismo, a necessidade 
dos alunos é de terem acesso a textos (de opinião, literários, científicos, 
jornalísticos, informativos etc.) e de poderem fazer uma leitura crítica e 
cidadã desses textos (Rojo, no prelo). 
 

Em relação à interação entre os alunos, percebe-se que a Turma A da Escola 2, 

diferentemente das outras disciplinas e turmas acompanhadas, interagia durante todo o tempo 
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nas aulas de Português. A troca de informações entre os alunos se referiam, basicamente, a 

assuntos desvinculados da escola e da atividade que realizavam. Isso não quer dizer que nas 

outras disciplinas e nas outras turmas não ocorresse essa forma de interação entre os alunos; 

estas aconteciam, mas eram de forma muito menos intensa. Nota-se, no entanto, que isso não 

prejudicou a prática de leitura e nem o envolvimento dos alunos com as atividades. 

Pelos eventos de leitura observados nessas turmas ao longo desse período, pode-se 

afirmar que a professora de Português da Escola 1, Turma A não contribuía para a interação 

do aluno com o texto, diferentemente das professoras de Português das outras turmas 

acompanhadas, que trabalhavam com o texto de forma mediadora entre este e os leitores 

(alunos), fazendo com que estes compreendessem o texto e construíssem sentidos. 

A professora de Português da Escola 1, Turma A não discutia o conteúdo do texto 

com os alunos, não proporcionando a eles inferirem as informações contidas no texto com os 

conhecimentos que eles já possuíssem sobre o assunto tratado nos mesmos, dificultando, 

dessa forma, a compreensão e a construção de sentido pelos alunos; excluía perguntas de 

compreensão do texto do livro didático em que os alunos tinham que estruturar sua resposta, 

como as perguntas sobre reflexão e opinião pessoal; na correção dos exercícios, não 

proporcionava a todos os alunos participarem individualmente; muitas respostas eram dadas 

em coro pelos alunos, ou seja, eram cópias do texto, e também não havia comentários, debates 

sobre essas respostas. 

Apesar de os alunos da Escola 1, Turma A serem considerados “mais fortes” pelas 

professoras e coordenação pedagógica da escola do que os alunos da Turma B, as estratégias 

pedagógicas em leitura desta professora favoreciam o desenvolvimento do letramento pelos 

alunos, enquanto as estratégias pedagógicas em leitura pela professora de Português da Turma 

A não favoreciam, pois a leitura desses alunos acontecia de forma desmotivada, surgindo 

apenas para que estes realizassem uma atividade mecânica que pouco tinha a ver com 

significado e sentido. E, apesar também de os alunos da Escola 1 possuírem nota superior aos 

alunos da Escola 2, de acordo com o SIMAVE 2002 em Língua Portuguesa, as estratégias em 

leitura promovidas pela professora de Português da Escola 2, Turma A favoreciam mais o 

desenvolvimento do letramento pelos alunos do que a professora de português da Escola 1, 

Turma A. Essa realizava uma perfeita mediação entre os textos e os leitores (alunos), ou seja, 

discutia o conteúdo dos textos com os alunos, problematizava, proporcionava inferências, 

fazendo com que os alunos compreendessem os textos e construíssem sentidos. 
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Para Kleiman (1989, p. 20) 
Quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto maior a sua 
exposição a todo tipo de texto, mais fácil será sua compreensão, pois o 
conhecimento de estruturas textuais e de tipos de discurso determinará, em 
grande medida, suas expectativas em relação aos textos, expectativas estas 
que exercem um papel considerável na compreensão. 



Quadro 13: Caracterização dos textos trabalhados nas quatro turmas: 
Escola/ 
Turma 

Disciplina Suporte/ 
Texto 

Gênero 
Textual 

Tipo de 
texto 

Autor Título 

1 /A Português LD 
Texto 1 A 1 

Literário Narrativo Moacyr Scliar Uma história de Dom Quixote 

1 /A Português LD 
Texto 1 A 2 

Informativo-
documentário 

Narrativo Paulo Knauss de Mendonça O dia-a-dia das caravelas de Colombo 

1 /A Português LD 
Texto 1 A 3 

Mitologia grega Narrativo Alain Quesnel, tradução: Ana 
Maria Machado 

Teseu e o Minotauro 

1 /A Português Folha xerocada de LD 
Texto 1 A 4 

Literário Narrativo Ruth Rocha Uma língua diferente 

1 /A Português LD 
Texto 1 A 5 

Literário-
Poético 

Narrativo Ana Maria Machado O boto e a estrela 

1 /A Português Folha 
Texto 1 A 6 

Literário Narrativo Helme Heine Amigos 

1 /A Português Folha 
Texto 1 A 7 

Literário Narrativo Carlos Drummond de Andrade Na delegacia 

1 /A Ciências LD 
Texto 1 A 8 

 Expositivo  Sistema Muscular: um impulso na vida 

1 /A Ciências LD  Expositivo  Sistema Reprodutor 

1 /A Geo/ 
História 

Quadro de giz  Expositivo Não possui identificação Região Sul 

1 /B Português Folha xerocada de LD 
Texto 1 B 1 

Conto Narrativo William J. Bennett O sapo e a cobra 

1 /B Português LD 
Texto 1 B 2 

Poético Narrativo Santuza Abras 1 é 5, 3 é 10! 

1 /B Português LD 
Texto 1 B 3 

Informativo-
documentário 

Narrativo Paulo Knauss de Mendonça O dia-a-dia das caravelas de Colombo 

2 /A Português Folha xerocada de LD 
Texto 2 A 1 

Literário Narrativo Sônia Rinaldi O que eu vou ser... 

2 /A Português Folha xerocada de LD 
Texto 2 A 2 

 Expositivo Não possui identificação Semana do Folclore- origem da palavra 

2 /A Português LD Literário Narrativo Samir Meserani O Curupira 
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Texto 2 A 3  
2 /A Português Folha xerocada de LD 

Texto 2 A 4 
Literário Narrativo Não possui identificação O Saci 

2 /A Português Folha mimeografada 
Texto 2 A 5 

Músico- 
Poético 

 Renato Russo (Grupo: Legião 
Urbana) 

Pais e filhos 

2 /A Português Folha xerocada de LD 
Texto 2 A 6 

Poético Narrativo Maria da Conceição Torres G. 
Tavares 

O pai da gente 

2 /A Português Folha xerocada de LD 
Texto 2 A 7 

Notícia 
jornalística 

Narrativo Folha de São Paulo 27/09/89. Cadela “entrega” dono assaltante à 
polícia 

2/ A Português Folha  
Texto 2 A 8 

Literário Narrativo Ruth Rocha Mulher é mulher, homem é homem! 

2 /A Geo/ 
História 

Folha mimeografada 
Texto 2 A 9 

 Expositivo Não possui identificação Festa junina 

2 /A Ciências Quadro de giz  Expositivo Não possui identificação A raiva  

2 /A Geo/ 
História 

Folha xerocada  
Texto 2 A 10 

Adivinhações, 
provérbios, 
trechos de 
música, 
superstições e 
trovas. 

 Não possui identificação Folclore  

2 /A Ciências Folha mimeografada de 
um livro 
Texto 2 A 11 

 Expositivo Não possui identificação O livro dos sexos 

2 /A Ciências Folha mimeografada de 
um livro 
Texto 2 A 12 

 Expositivo 
 

Não possui identificação O segredo da vida 
 

2 /A Ciências Quadro de giz 
Texto 2 A 13 

 
 

Expositivo Não possui identificação AIDS- Um breve histórico 

2 /B Português LD Poema  Marcelo R. L. Oliveira Vovó viu a uva 

2 /B Português LD Receita 
culinária 

 Não possui identificação Receita de limonada 

2/B Português LD Trecho  Não possui identificação A flauta do seu Bartolo 
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CAPÍTULO 6 

A LEITURA NA ESCOLA: O AVESSO DA AVALIAÇÃO 

EXTERNA 

 

 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de realizar uma análise comparativa das práticas de 

leitura, ocorridas nas turmas e disciplinas acompanhadas nas duas escolas durante a pesquisa. 

Serão estabelecidas algumas categorias para esta análise, como o modo de ler os textos, as 

características do material textual, as atividades de leitura realizadas pelos alunos, as 

habilidades presentes nessas atividades e a prática pedagógica em leitura realizada pelas 

professoras. Será feito, também, um confronto dessas categorias observadas nas turmas com a 

avaliação do SIMAVE. Serão apresentados, ainda, os motivos da aplicação de um teste nas 

turmas, elaborado com as questões do SIMAVE, e seus respectivos resultados, relacionando-

os às práticas de leitura acompanhadas. O teste teve a função de verificar como as crianças 

responderiam a questões semelhantes às do SIMAVE, na tentativa de observar elementos 

próprios a um instrumento de avaliação de habilidades de leitura pautado por questões de 

múltipla escolha. 

De acordo com os eventos de leitura apresentados nos dois capítulos anteriores, 

pode-se observar que os modos de ler os textos foram, de maneira geral, muito semelhantes 

entre as turmas acompanhadas. Dois modos de ler os textos estão presentes em todas as 

turmas: silenciosa e oralmente. A segunda modalidade pode variar, ora individualmente, ora 

coletivamente. Nas Turmas A das duas escolas e B da Escola 1, tinha-se, em Língua 

Portuguesa, a leitura silenciosa do texto; depois, a leitura oral, individual nas Turmas A das 

duas escolas, e coletiva, na Turma B da Escola 1. Na Turma B da Escola 2, em que os alunos 

se encontravam em fase de aquisição do sistema alfabético, ou seja, em fase inicial de 

alfabetização, o tipo de leitura era sempre oral individual e oral coletiva. Percebe-se que a 

leitura nas aulas de Português, além do objetivo de compreensão do texto, tinha o objetivo de 

treino e avaliação da fluência oral. 

Nas disciplinas de Geo/História e Ciências, foi possível observar uma variação 

nesses modos de leitura, já que a leitura oral foi privilegiada em todas as turmas. Acredita-se 

que isso foi devido às práticas pedagógicas utilizadas pelas professoras para trabalhar os 
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conteúdos. À medida que liam os textos, explicavam e comentavam as partes lidas. Na Turma 

A da Escola 1, a leitura aconteceu de forma oral individual, feita pela professora, e na Turma 

A da Escola 2, aconteceu de forma oral coletiva. Nesta turma, observa-se a leitura tendo 

também como objetivo o treino e a avaliação. Como exemplo, destaca-se um trecho que 

representa essa situação: 

“P: Vamos treinar a leitura? No ponto a gente dá uma para... 
Als.: dinha. 
P: E na vírgula uma respira... 
Als.: dinha”. (p.78). 

Além desses modos de ler para conhecer o texto e para melhorar a fluência, nas 

disciplinas e nas turmas acompanhadas, algumas estratégias específicas aparecem no 

momento em que são realizadas as atividades de leitura, ou seja, orientadas pelo objetivo de 

se responder às questões propostas no texto. 

Os textos trabalhados nas turmas também possuíam características semelhantes. 

Como foi apontado no Capítulo 3, os livros didáticos de Português e Ciências, adotados pelas 

escolas, eram iguais, com exceção da Turma B da Escola 2, que adotou um livro de 

Alfabetização. Uma diferença quanto aos livros didáticos pode ser notada na Escola 1, que os 

usava com mais intensidade do que a Escola 2, tanto em Português, como em Ciências. Nessa 

Escola 2, enquanto a Turma B usava bastante o LD, a Turma A utilizava mais folhas avulsas, 

sendo observada a utilização de apenas um texto do livro didático de Português por esta 

turma, que foi trabalhado de acordo com o tema desenvolvido pela professora e não pela 

ordem estabelecida pelo autor. As outras turmas utilizaram mais o livro didático e seguiram os 

textos na forma ordenada pelo autor. Percebe-se que os materiais de leitura utilizados em 

folhas avulsas pela Turma A da Escola 2, em Português, possuíam a mesma concepção do 

material de leitura do livro didático. Por exemplo, os gêneros textuais mais utilizados foram 

semelhantes, como a narrativa-literária e o poema. 

Já o material textual de Ciências utilizado pelas Turmas A das Escolas 1 e 2 não 

era semelhante, apesar de às vezes os textos tratarem do mesmo assunto. A qualidade dos 

textos da Turma A da Escola 2 era bastante inferior à Turma A da Escola 1, pois os textos 

possuíam forma fragmentada e simples. Como exemplos, temos os textos 2 A - 11 e 2 A - 12. 

Acredita-se que o uso do livro didático nessa turma seria positivo, pois este possuía qualidade 

superior ao material de leitura elaborado pela professora. 

Verifica-se que, diferentemente das Turmas A das Escolas 1 e 2 e da Turma B da 

Escola 1, os textos trabalhados na Turma B da Escola 2 foram curtos, devido ao nível de 
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desenvolvimento da turma. A grande maioria dos textos utilizados nas turmas acompanhadas 

foram simples. Como alguns exemplos, têm-se os textos: 1 A-4, 1 A-5, 1 B-1, 1 B-2, 2 A-1, 2 

A-3, 2 A-9 e 2 A-10. Brito e Nóbrega (2000) estabelecem algumas características a respeito 

do grau de complexidade dos textos. De acordo com a denominação dos autores, textos 

simples são 
 

textos relativos a temas articulados ao cotidiano, basicamente referenciais, de 
sentido literal, com vocabulário predominantemente de uso corrente do português 
contemporâneo, frases curtas e na ordem direta” (p.68). “Textos complexos são 
textos de temas variados, com intencionalidade marcada, suposição de 
conhecimentos diversos por parte do leitor, argumentação sofisticada, efeitos de 
sentido não convencionais, vocabulário diferenciado ou erudito, frases complexas, 
com modalizações, subordinação, inversão sintática e intercalações (p.68). 

 
Na disciplina de Português, os gêneros textuais utilizados nas turmas foram 

narrativa-literária, poema, notícia, piada, cartaz, receita e música, dos quais o mais utilizado 

foi a narrativa-literária. O tipo textual mais usado em Português foi o narrativo e em 

Geo/História e Ciências foi o expositivo, conforme representado no quadro referente à 

caracterização dos textos trabalhados nas quatro turmas. 

Nos exercícios relacionadas à leitura, representados por atividades de salas de aula, 

Para Casa e avaliações, nas turmas e disciplinas acompanhadas, observam-se as seguintes 

habilidades: localizar informações em textos simples e complexos, inferir informações em 

textos simples e complexos, expressar opinião sobre acontecimentos referentes aos textos, 

ordenar cronologicamente fatos/ações, substituir palavras por outras de igual sentido, 

estabelecer relações de causa, conseqüência entre fatos e elaborar o objetivo dos textos. 

Percebe-se a predominância das habilidades de localizar informações em textos simples e 

complexos e inferir informações dos textos. 

Para trabalhar a leitura, a professora de Português da Turma A da Escola 1 

solicitava aos alunos lerem o texto em leitura silenciosa e depois, oralmente, cada um lia um 

parágrafo. Em seguida, os alunos respondiam silenciosa e individualmente às atividades 

referentes aos textos, sem discussão prévia e sem estratégias de mediação e acompanhamento 

das hipóteses dos alunos. Não havia discussões e problematizações sobre o conteúdo dos 

textos com os alunos. A correção do exercício, baseada em pergunta-resposta, era feita de 

forma rápida e, na maioria das vezes, a resposta era dada em coro pelos alunos. Não havia, 

também, discussões nem comentários sobre os textos na correção das questões. As estratégias 

de leitura e as atividades de compreensão dos textos foram trabalhadas, de acordo com os 

eventos apresentados, mais no sentido de decodificar, decifrar os textos do que construir, 

compartilhar, criticar e dialogar. 
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A professora de Geo/História e Ciências da Turma A da Escola 1 sempre fazia 

uma leitura oral e individual do texto, enquanto os alunos acompanhavam sua leitura pelo 

livro, e explicava cada parte, repetindo o que estava escrito no texto. Em seguida, os alunos 

faziam as atividades referentes ao conteúdo lido anteriormente. A correção dessas atividades 

acontecia com os alunos respondendo em coro e a professora escrevendo essas respostas no 

quadro de giz.  

Na Turma B da Escola 1, a professora de Português pedia aos alunos que fizessem 

uma leitura silenciosa do texto e, depois, ela e os alunos faziam uma leitura coletiva. Em 

seguida, a professora comentava o texto: explicava e problematizava. Ela sempre gostava de 

enfocar no texto algum aspecto relacionado à turma: higiene, boas maneiras, etc. Depois, os 

alunos faziam as questões de compreensão, que eram feitas sempre sob o auxílio da 

professora. A correção dos exercícios de leitura era feita de forma demorada; ela solicitava a 

participação em fila dos alunos. 

A prática de leitura trabalhada pela professora de Português da Turma A da Escola 

2 sempre era a seguinte: a professora realizava um comentário anterior à leitura do texto, ou 

seja, explicitava o assunto que o texto tratava, fazendo com que os alunos lessem com mais 

interesse e compreensão; os alunos faziam leitura silenciosa do texto; os alunos liam 

oralmente o texto, cada um lia um trecho deste; depois havia discussão do texto com os 

alunos, a qual, às vezes, envolvia algumas perguntas do estudo do texto; em seguida, os 

alunos faziam as questões de interpretação, sempre auxiliados pela professora. Em seguida, a 

correção das questões era debatida com a participação de muitos alunos a cada questão 

(principalmente nas questões de opinião pessoal). A professora ouvia com atenção os alunos, 

sugerindo que completassem alguma coisa, mudassem a resposta ou a aprovava totalmente. A 

correção demandava muito tempo. 

Percebe-se que a prática de leitura em Português da Turma A da Escola 1 se 

diferenciava das outras práticas de leitura em Português das outras turmas acompanhadas. 

Observam-se, na Turma B da Escola 1 e na Turma A da Escola 2, estratégias de leitura que 

contribuíam para a interação do aluno com o texto. As professoras destas turmas trabalhavam 

com o texto de forma mediadora entre este e os leitores (alunos), fazendo com que estes 

compreendessem o texto e construíssem sentidos. As estratégias de leitura destas professoras 

envolviam o comentário do texto de forma a retomar conhecimentos prévios, levantar 

questões e indagar opiniões referentes ao conteúdo do texto. 

Como já dito anteriormente, em Geo/História e Ciências, a leitura era feita de 

forma oral, para tratar do conteúdo estudado. Na Turma A da Escola 1, os alunos realizavam 
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as atividades individualmente, eles próprios localizavam as respostas no texto. Já na Turma A 

da Escola 2, as respostas eram apontadas pela professora, que se preocupava mais com uma 

boa apresentação dos cadernos do que com o entendimento dos textos pelos alunos. 

Percebem-se grandes semelhanças nos modos de ler e no material textual 

trabalhado pelas disciplinas/turmas, com exceção da disciplina de Geo/História e Ciências da 

Turma A da Escola 2, que, como foi apontado, utilizou material textual de qualidade inferior à 

outra escola. No entanto, observam-se diferenças nas práticas pedagógicas em leitura das 

disciplinas e turmas acompanhadas. Como exemplo, destaca-se um texto do livro didático, O 

dia-a-dia das caravelas de Colombo, de Paulo Knauss de Mendonça, que foi utilizado pelas 

duas turmas da Escola 1, através de estratégias de leitura diferentes. Os dois eventos são 

apresentados a seguir, na Turma A e na Turma B, respectivamente, com destaques para as 

principais atividades e modos de intervenção das professoras: 

 
TURMA A 
P: Gente, peguem então o livro de Português na página 144 e façam uma leitura silenciosa do texto. 
Os alunos lêem em silêncio. Depois que terminaram de ler: 
P: Tem alguma palavra que vocês não conhecem? 
Pablo: O que é ourives? 
P: Pessoas que mexem com ouro. Há mais palavras gente? 
ALS: - 
A professora não levou em conta o significado da palavra “ourives”, que de acordo com o texto, eram pessoas 

que faziam armas e instrumentos, como machados e facas. 
P: Então vamos ler. Querem ouvir minha leitura antes? Não precisa, né? 
Os alunos então fazem a leitura de acordo com a solicitação da professora. 
P: Leiam devagar. Ler depressa atrapalha na compreensão do texto. 
Na leitura oral do texto cada aluno indicado lê um parágrafo. As intervenções da professora são para coordenar 

a leitura oral, indicando os alunos que deverão ler e avaliando o desempenho de alguns deles. Algumas vezes a 
professora interrompe a leitura dos alunos e chama atenção para a pontuação correta: 

P: Cecília, você não leu antes? 
Cecília: Não. 
P: Deu pra notar, sua leitura não foi boa. Você tropeçou muito. E por que você não leu? 
Cecília: - 
P: Gente, façam agora as atividades de interpretação: números 1 ao 6. Copiem só a resposta no 

caderno, não precisa copiar a pergunta. 
A professora excluiu o nº7 que se referia a uma questão de opinião pessoal: Segundo o texto, “nos séculos XV, 

XVI e XVII, a vida a bordo de um navio era um horror”. Depois de ter conhecido um pouco do dia-a-dia desses 
tripulantes, você concorda com essa informação? Explique em seu caderno. 

O texto, pertencente ao gênero narrativa-documentário, traz informações interessantes e verídicas sobre o 
cotidiano dos descobridores da América. Uma discussão a respeito dessas informações enriqueceria a compreensão 
dos alunos em relação a esse tema. 

Os alunos fazem a atividade em silêncio. Não há questionamentos. 
Depois de algum tempo: 
P: Vamos corrigir: número 1) Quem era Colombo? Qual era seu objetivo na viagem para a América? 
Os alunos lêem em coro a resposta copiada do texto: 
Als.: Colombo era um navegador italiano. Ele viajava em busca da fama, de dinheiro e pela fantasia 

que havia em torno de um mundo novo. 
P: Isso, gente. São duas perguntas em uma só. 
P: O 2) Copie, no caderno, somente as informações que estão de acordo com o texto. O número 2 é 
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para copiar as informações corretas. 
a) A caravela era pequena, media pouco mais de 21 metros. 
b) Cada tripulante tinha um modesto quarto para dormir. 
c) Na caravela somente se trabalhava e não se divertia nunca. 
d) A tripulação não sabia se a quantidade de alimentos era suficiente para a viagem toda, pois se desconhecia o 

tempo que iam passar no mar. 
e) A bordo eles comiam: carne salgada de boi e de porco, bacalhau, pão, grãos, biscoitos, ervilhas secas, sal, 

açúcar, farinha de trigo e frutas secas. 
f) Era proibido consumir bebida alcoólica. 
g) Eles bebiam a água da chuva. 
P: Leia para mim, Bernardo, o que você colocou. 
Bernardo leu as afirmações corretas: 
a) A caravela era pequena, media pouco mais de 21 metros. 
d) A tripulação não sabia se a quantidade de alimentos era suficiente para a viagem toda, pois se 

desconhecia o tempo que iam passar no mar. 
e) A bordo eles comiam: carne salgada de boi e de porco, bacalhau, pão, grãos, biscoitos, ervilhas 

secas, sal, açúcar, farinha de trigo e frutas secas. 
g) Eles bebiam a água da chuva. 
P: As letras B, C e F não são para copiar. Número três é para consertar a frases incorretas. 3) Agora, 

reescreva as informações incorretas da atividade anterior, tornando-as corretas. 
P: Rafael, fala. 
Rafael: Letra b) Não havia quartos para dormir. 
P: Laura. 
Laura: Não fiz, professora. 
P: Luíza. 
Luíza: Letra c) Muito pouco se sabe do lado divertido da viagem. 
P: A letra F gente, como ficou? 
Als: Letra f) Levavam muita bebida alcoólica. 
P: Próxima pergunta gente: De que tipo de doenças esses homens sofriam? 
Als.: Escorbuto, cólera e febres. 
P: Sabendo que essa viagem poderia custar-lhes a vida, você acha justa ou injusta essa proposta? 

Pablo! 
Pablo: Justa, tudo pela liberdade. 
P: Natália! 
Natália: Injusta, porque eles poderiam morrer. 
P: Segundo o texto, quais profissionais costumavam viajar nas caravelas? 
Als.: Médicos, carpinteiros, pilotos, cozinheiros, cartógrafos e cosmógrafos, ourives, sapateiros etc. 
 

 

TURMA B 
P: Façam leitura silenciosa do texto, gente. 
Quando se pedia leitura silenciosa, percebi que todos os alunos liam o texto. Quando isso não acontecia a 

professora notava e chamava a atenção: 
P: Luan, vira pra frente e leia o texto. Quero ver no próximo ano, em outra escola, com outros 

professores. Eles não aceitam isso não viu? 
Depois de algum tempo a professora diz: 
P: Vamos ler então? 
A professora então faz leitura oral e coletiva com os alunos. Durante a leitura, a professora explica e faz 

comentários: 
P: Vocês viram? Eles levaram mais comida imperecível para durar mais, né, gente? 
Lucas: O que é cidra, professora? 
P: É uma bebida alcoólica. 
P: Ô gente, escorbuto dá nessas pessoas que vivem nesses lugares, né. E gente daqui também, em 

pessoas que não escovam os dentes direito e não passam o fio dental. Nos cantinhos, não passam 
direito. Então dá em pessoas que não escovam os dentes e nem passam fio dental suficientemente. 

De acordo com o texto, o escorbuto é causado pela falta de vitamina C e não pela falta de higiene, como afirma a 
professora. 
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P: Gente, era uma viagem boa? 
Als.: Não. 
P: Não, eles ofereciam aos prisioneiros. E eles diziam: “Eu vou”. Eles não tinham muita opção. 
Igor: Professora, faz-se idéia como era o porão lá, heim? 
P: Com ratos, baratas, calor, lugar sujo, muita gente. Nessas alturas eu falo quando a gente tá num 

aglomerado de pessoas, qualquer evento que tem, qualquer festa, qualquer evento, assembléia, tudo o que 
tem, a gente vê gente de todo jeito, não é? Pessoas que mudam roupa, peças íntimas, meias, cueca, como 
pessoas que não fazem isso. Pessoas que normalmente passam um cheirinho esquisito quando a gente 
passa perto delas. Nem precisa ficar num aglomerado... aqui na sala mesmo tem dia que a gente sente um 
cheirinho que não precisava de sentir. Gente que não toma banho direito, que não cuida das roupas 
íntimas, não lava blusa de uniforme... que vocês suam muito e ficam suados. 

Fabian: Eu tenho só uma. 
P: Mas mesmo tendo uma não é desculpa, porque ela é muito fina, a malha dela é feita de um jeito que ela 

seca depressa, um ventinho ô seca, não precisa nem de passar, você mesmo lava. Imaginem então na caravela, um 
lugar pequeno. Isso significa respeito, não significa? Eu andar limpinho para não exalar de mim mau cheiro nenhum. 
Agora vocês imaginem um lugar onde eles vieram das prisões, num lugar onde não tinham o costume nem de tomar 
banho...né? Não falo só de presos não, tem muita gente solta por aí que você passa e pensa que tem um gambá por 
perto. 
Os alunos riem e fazem comentários. 

P: Convés, gente, é piso que a gente vê por cima no navio. Castelo da proa é onde é mais alto no navio 
e a gente senta. Essa é uma leitura boa e informativa, gente. A gente aprende muito. 

A professora pede aos alunos que façam as questões de interpretação. Não houve perguntas à professora durante 
a execução dos exercícios. 

Após o término das atividades, é feita a correção coletiva oralmente e/ou por escrito no quadro de giz. Observa-
se que há uma participação intensa dos alunos e aqueles que deverão fazer a correção são escolhidos pela professora. 

1) P: Quem era Colombo? Qual era seu objetivo na viagem para a América? Patrícia! 
Patrícia: Colombo era um homem da América... só. 
P: O que você colocou Guilherme? Quem era Colombo? 
Guilherme: Colombo era um navegador italiano, que viajava em busca da fama, dinheiro e pela 

fantasia que havia em torno de um mundo novo. 
P: Isso! De um mundo novo. Qual era o objetivo dele na viagem para a América? Você falou aí num 

pedacinho que você leu. Fala com suas palavras. O que você descobriu? Qual era o objetivo de Cristóvão 
Colombo? 

Guilherme: - 
Als.: Fama, dinheiro. 
P: Gente, deixem o Guilherme. 
Guilherme: Fama. 
Als.: Fama, dinheiro. 
P: Ele estava lá por causa de fama, dinheiro, de conhecer um mundo novo, de descobrir um mundo 

novo. Falou aí onde o Guilherme leu. 
P: O 2) Copie, no caderno, somente as informações que estão de acordo com o texto. Vamos ler aí, 

gente? 
A professora foi lendo com os alunos as frases: 
a) A caravela era pequena, media pouco mais de 21 metros. 
Als.: Verdadeira. 
P: Esta está certa. Esta vocês tinham que copiar. 
b) Cada tripulante tinha um modesto quarto para dormir. 
Als.: Não. 
P: Não, não tinham não. Essa não é. Não tinham nada. Nem modesto eles tinham, não tinham nada. 
c) Na caravela somente se trabalhava e não se divertia nunca. 
Als.: Não. 
P: Essa tá errada porque pelo menos eles levaram músicos. 
Raul: Tinha jogos lá. 
P: Heim? 
Raul: Tinha jogos. 
P: Tinha jogos também, muito bem. 
d) A tripulação não sabia se a quantidade de alimentos era suficiente para a viagem toda, pois se desconhecia o 

 126



tempo que iam passar no mar. 
Als.: É/não. 
P: Essa é verdadeira. Deve ser porque ela é grande e tem gente falando não. Ela é muito grande para 

copiar. Sim porque eles não tinham certeza da quantidade de comida, se estava certo ou errado. 
e) A bordo eles comiam: carne salgada de boi e de porco, bacalhau, pão, grãos, biscoitos, ervilhas secas, sal, 

açúcar, farinha de trigo e frutas secas. 
P: Esta está certa. 
Als.: Tá certa. 
f) Era proibido consumir bebida alcoólica. 
Als.: Não. 
P: Essa não era. 
Lucas: O que eles mais faziam. 
g) Eles bebiam a água da chuva. 
Als.: É. 
P: Eles precisavam da água da chuva para sobreviver. 
P: O 3) Agora, reescreva as informações incorretas da atividade anterior, tornando-as corretas. 
P: Olha o trabalho heim? Olha o 2 como era grande. Agora tem que pegar as frases erradas e corrigi-

las tornando-as corretas. 
P: A letra “a”foi certa? 
Als.: Foi. 
P: A letra “b” foi certa? 
ALS.: Não. 
P: Fabian como você colocou? 
Fabian: Não havia quartos para dormir. 
P: Isso. A letra c foi certa? 
Als.: Não. 
P: Como vai ficar? 
Túlio: Muito pouco se sabe do lado divertido da viagem. 
P: A letra d foi certa? 
Als.: Foi. 
P: E a letra e? 
ALS.: Foi. 
P: A letra F gente, como ficou? 
Carlos: Levavam muita bebida alcoólica. 
P: Vamos continuar gente 4) Que tipo de doenças esses homens sofriam? 
Als.: Cólera, escorbuto e febres. 
P: Cólera, que dá febre também, escorbuto e o que mais? 
Als.: Só. 
P: O escorbuto é essa inflamação que dá na gengiva e que sangra. Próximo número, gente. Vamos ler 

essa parte azulzinha aí. 
A professora leu junto com os alunos: “Muitos deles eram escolhidos nas prisões. Era-lhes oferecida a liberdade, 

em troca da viagem.” 
P: Sabendo que essa viagem poderia custar-lhes a vida, você acha justa ou injusta essa proposta? 
Als.: Justa! Injusta! 
P: Patrícia! 
Patrícia: Injusta 
P: Por quê? 
Patrícia:- 
P: Ô Patrícia fala o que você pensa, ninguém vai falar se está certo ou errado não. Por que você acha 

que foi injusta a proposta de viagem? 
Patrícia: Ah, eu não sei. 
P: Rairan! 
Rairan: Eu acho justo porque é melhor do que ficar preso. 
P: Daniela, fala. 
Daniela: Eu acho injusta porque eles sofriam. 
P: Luan, fala. 
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Luan: Injusta, porque eles fizeram coisa errada. 
P: Você não soube explicar, não. Então é justa não é injusta. 
A professora foi seguindo a ordem da fila para chamar os alunos para participarem. 
Igor: Injusto porque na viagem eles poderiam morrer. 
P: Vilson! 
Vilson: Justo, para os que fizeram coisa grave e injusto para quem fez pouca coisa. 
P: Aí gente, então tem duas alternativas, né? Muito bem. Quem cometeu um delito mais grave é justo 

e quem cometeu um delito menos grave é injusto. 
Felipe: É justo, porque eles dão outra oportunidade para eles. 
P: Próximo número, segundo o texto, quais profissionais costumavam viajar nas caravelas? 

Als.: Médico, carpinteiro, pilotos, cozinheiros, cartógrafos e cosmógrafos, ourives, sapateiros, etc. 
O sinal bate e a professora pede a eles que guardem o material. 
 

 

Observam-se semelhanças nesses dois eventos, no que se refere às etapas, 

objetivos e modos de ler: leitura silenciosa, leitura oral, comentários sobre o texto 

(vocabulário), exercícios individuais e correção comentada. Pode-se perceber, no entanto, que 

a diferença básica entre as duas turmas é o fato de que a professora da Turma B extrapola o 

texto, usando-o como pretexto para tratar de questões comportamentais, especialmente de 

higiene, gastando mais tempo na correção dos exercícios, individualmente. Já a professora da 

Turma A realiza apenas as atividades de leitura, silenciosa e oralmente, deixa que os alunos 

façam os exercícios e corrige coletivamente, gastando menos tempo no acompanhamento 

individual. 

Vejam-se, agora, extratos de outro evento de leitura trabalhado pela Escola 2 

Turma A e já apresentado na página 69 do Capítulo 5. O texto é: Cadela “entrega” dono 

assaltante à polícia, da Folha de São Paulo, 27/9/89. 

A professora entrega um texto do gênero notícia e pede aos alunos que o leiam. O 

comando inicial da professora é: “Leiam o texto, gente.” Os alunos fazem leitura silenciosa, 

atentamente, depois cada um lê um trecho, em voz alta, em seguida, a professora comenta e 

discute com eles. 

 

1. P: Eu escolhi este texto, apesar de ele ter alguns anos, né? 89...14 anos. Ele é um texto inusitado que 
ocorreu com o assaltante. O fato mais importante desse texto e diferente que ocorreu... 

2. Robson: Eu não entendi nada. 
3. P: Qual é o fato mais incomum que ocorreu? 
4. Als.: A cadela mostrou o assaltante; a cadela entregou o assaltante. 
5. P: A cadela acabou dedando, né? Um texto desse chama atenção. 
6. P: O porquê da cadela estar lá e por que os policiais suspeitaram de sua presença. 
7. Critopher: Porque ela podia ser do ladrão. 
8. P: Por que será que eles suspeitaram que a cadela era do assaltante? 
9. Als.: Porque ela estava lá. 
10. P: Ela estava solta na escola ou estava dentro de uma sala? 
11. Agnes: Na escola e com certeza era do assaltante. 
12. P: Mas ela estava dentro da sala, né gente? Ela não estava no pátio, ela estava no meio dos móveis. E 
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o que os policiais fizeram? 
13. Als.: Seguiram ela. 
14. P: Aqui fala assim: “Chamou os policiais que soltaram a cadela e a seguiram. A cadela conduziu à 

polícia a um bairro chamado Água Verde.” Vocês acham que é o mesmo bairro em que fica a escola? 
15. Als.: Não. 
16. P: Será que é no mesmo bairro? Ou é num bairro próximo? 
17. Werley: É em outro. Se fosse no mesmo bairro, falava. 
18. P: Eu entendi que devia ser um bairro próximo, divisa com o da escola. 
19. Werley: É. Não é o mesmo, senão falava no bairro... 
20. P: Eu entendi também assim que não é do mesmo bairro pela forma que foi citado aqui: “O animal 

acabou conduzindo à polícia a uma casa no bairro Água Verde.” Vocês já viram outros casos assim? 
De descobrirem por uma pista... 

21. Werley: Eu não. 
22. Rayane: Eu já vi. 
23. Daniela: Eu também. 
24. Emerson: Eu já vi professora, em filmes. 
25. Agnes: Do Scobidoo. 
26. P: Daniela! Vamos concentrar as falas, gente? 
27. P: Só mais uma perguntinha...Felipe, Ludimila...Eu disse, gente. Suelen! 
28. P: Gente, por que o assaltante no último parágrafo, na última frase diz assim: Ele disse à polícia... 

Lê pra mim, Werley. 
29. Werley: Ele disse à polícia que cometeu outros furtos, mas afirmou que também trabalha como 

pedreiro. 
30. P: Gente, por que que ele disse que também trabalhava como pedreiro? Por quê será? 
31. Daniela: Para se livrar. 
32. P: Não. Ele acabou assumindo inclusive outros furtos. 
33. Lorrane: Que ele trabalhava e queria ter um pena menor. 
34. P: Isso, mas tem outro motivo... Para as pessoas pensarem o quê dele? 
35. Agnes: Que ele era trabalhador. 
36. P: Que era trabalhador, e... 
37. Cristopher: Honesto. 
38. Robson: E para soltar ele. 
39. Agnes: Humilde. 
40. Daniela: Cumprir pena menor. 
41. P: Ele era trabalhador honesto para as pessoas não pensarem que era tão... 
42. Daniela: mau. 
43. P: Que ele não era tão ruim. Que ele ao invés dele roubar, ele trabalhava. 
44. Os alunos riem. 
45. P: Ele não era tão mau e ele pensou que dessa forma poderia conseguir pena menor. Agora, ô Robson, 

ele admitiu outros roubos, ele falou isso para os outros pensarem que ele não era tão ruim. 
46. Daniela: Mesmo assim ele não ia ter pena menor. 
47. P: O texto, nas entrelinhas diz que ele queria dizer que era um bom ladrão. Marlene! Há situação 

parecida na escola. Entre duas crianças, entre duas não, entre um grupo de crianças acaba sumindo 
um material ou uma merenda e a gente acaba encontrando a criança que pegou a merenda e aí o 
menino fala assim: “Ô professora não foi só eu que peguei a merenda do Zezinho não, a Aninha 
também comeu.” 

48. Na turma havia uma menina chamada Ana. Então os alunos começaram a chateá-la: 
49. Als.: Eh!!! Ana! 
50. P: Esqueci, esqueci do nome. Que coisa! O Zezinho fala: A Mimi também pegou, a Mimi, a Maria. Ele 

quer tirar a culpa dele, ou seja, não sou só eu que peguei. Ele quer dividir a culpa dele e acha que não 
foi só ele, foram todos. E não tá errado, gente? 

51. Als.: Tá. 
52. P: É a mesma coisa que o ladrão fez. Eu roubei, mas eu sou pedreiro. Não tá errado do mesmo jeito, 

gente?  
53. Lorrane: Ué professora, a gente tem que falar mesmo quem foi. 
54. P: Eu estou dizendo, Lorrane que em briga se dois brigam os dois estão errados. Você está recortando, 
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Ana? Duvido que entendeu alguma coisa. Eu duvido. 
55. P: Vamos agora fazer a interpretação por escrito. 

 
 

De acordo com o que foi observado, esta professora comenta e problematiza o 

texto. Ela faz isso através de perguntas de compreensão ou interpretação do texto: localizar 

informações, fazer inferências (Turnos 14 e 30), selecionar ou inferir a idéia central (Turno 3), 

extrapolar (Turno 20), estabelecer relações entre fatos, por exemplo, de causa e conseqüência 

(Turno 8). No entanto, cabe observar os turnos – 28 a 52 - em que a professora trabalha sobre 

o fato de o ladrão ter-se declarado pedreiro. Ela não aceita a primeira resposta, da aluna 

Daniela (Turno 31), que apresenta o efeito pretendido pelo “ladrão pedreiro”, que, 

obviamente, seria uma tentativa de “se livrar” da polícia. No turno 33, quando a aluna 

Lorrane, assim como a Daniela, diz que “ele trabalhava e queria uma pena menor”, a 

professora a convida a ver um “outro motivo”. Daí em diante, vale a pena ver as respostas dos 

alunos. A professora insiste na possível intenção do ladrão em não deixar uma imagem de 

mau e somente no turno 45 ela vai admitir a “súplica” do ladrão, para diminuir a sua pena. 

Serão apresentados, agora, alguns trechos de um evento de leitura do texto O 

segredo da vida (sem identificação) de Ciências, que retratam a forma como foi trabalhada a 

leitura por esta professora. 

A professora entrega duas folhas mimeografadas, que fazem parte de um “álbum” 

sobre a reprodução humana e pede que os alunos recortem as folhas e colem no caderno. Em 

seguida, ela inicia um “treino de leitura”: “gente, vamos treinar a leitura, então?” Ela 

começa a ler e pede para que os alunos continuem. 

No evento a seguir, percebe-se que as perguntas objetivas, de localização de 

informações, não são realizadas pelos alunos. A professora indica a resposta das perguntas, 

restando aos alunos apenas a função de copiarem do quadro as respostas dadas pela professora 

ou os trechos do texto, indicados por ela. 

 

P: Gente, vou passar algumas perguntas no quadro sobre essas duas folhas. É para fazer junto comigo. 
Os exercícios referentes ao texto lido sempre eram feitos junto com os alunos. A professora escrevia a resposta no 
quadro ou indicava o parágrafo em que a resposta se encontrava. 
A professora escreve no quadro: Atividade e a primeira pergunta: 
Pergunta 1) Quando se inicia a puberdade? 
P: Lê para mim, Cristopher. 
O aluno lê a pergunta. 
P: Agora lê o último parágrafo da primeira folha. 
Cristopher: A puberdade se inicia, aproximadamente, a partir dos 12 anos, nas meninas e 14 anos, nos 
meninos. 
P: Entenderam, gente? Então façam que eu vou esperar. Passem um traço com lápis de cor quando 
terminarem. 
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A professora escreve no quadro a segunda questão: 
Pergunta 2) Após a puberdade, o que desenvolve no homem? 
P: Agnes, leia a segunda questão. 
A aluna lê. 
P: Agora leia o 1º parágrafo da segunda folha. 
Agnes: No homem, há o desenvolvimento dos órgãos sexuais, o crescimento do corpo, os pêlos, e a 
mudança da voz. 
P: Agora todos leiam para mim a resposta. 
Os alunos lêem em coro. 
P: Agora façam o favor de escrever. 
Os alunos copiam o parágrafo. 
P: Todos juntos comigo. 
A professora escreve no quadro o próximo número: 
Pergunta 3: O que são produzidos nos testículos? 
P: Felipe, leia a pergunta. 
O aluno lê. 
P: Agora, leia o 2º parágrafo da segunda folha. 
Felipe: Nos testículos são produzidos os espermatozóides, células responsáveis pelo nascimento dos 
bebês. 
P: Respondam agora, gente. 
A professora escreve a última questão: 
Pergunta 4: Após a puberdade, o que desenvolve na mulher? 
A professora foi até a carteira da Jenifer e mostrou onde a resposta estava. Depois disse: 
P: Jenifer, leia a pergunta. 
A aluna lê. 
P: Agora dê a resposta. 
Jenifer: A mulher, a partir da puberdade, também se transforma: há o crescimento dos seios, o 
aparecimento de pêlos, o desenvolvimento do corpo, o amadurecimento dos órgãos sexuais. Na 
puberdade, tem início, na menina, o ciclo menstrual. 
P: Na menina então, gente, acontece várias coisas, né? 
Lorrane: É , acontece mais coisas na menina. 
P: Isso! 
P: A natureza é perfeita gente. A reprodução acontece para que a espécie humana continue. Depois nós 
vamos ver, gente, é preciso a gente amar o corpo da gente e respeitá-lo. 
 

 

Na avaliação do SIMAVE, a leitura dos textos é feita de forma silenciosa, pois a 

prova é realizada de forma individual, assim como as avaliações realizadas nas salas de aula. 

Os gêneros textuais utilizados foram a narrativa literária, o poema, a notícia, os quadrinhos, a 

instrução, o cartaz, a piada e a capa de revista. Pode-se observar que esses gêneros são 

semelhantes aos trabalhados nas salas de aulas das escolas pesquisadas. Percebe-se, também, 

que as habilidades em leitura, representadas nas questões divulgadas pelos Boletins do 

SIMAVE1, como localizar informações em textos simples e complexos, inferir informações 

em textos simples e complexos, estabelecer relações de causa, conseqüência entre fatos e 

identificar o objetivo de textos simples e complexos, são semelhantes às habilidades 

                                                           
1 Serão apresentadas as habilidades avaliadas nas questões do SIMAVE no quadro do próximo item, em que se 
trata do teste. 
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trabalhadas nas salas de aula, ou seja, acredita-se que não há diferenças entre a concepção de 

habilidades de leitura das escolas e da avaliação do SIMAVE. 

Sabe-se que o SIMAVE utiliza o instrumento de múltipla escolha por ser muito 

dispendioso realizar uma avaliação não amostral medindo a escrita, ainda que a verificação do 

domínio da oralidade e da escrita sejam importantes no ensino da linguagem. Embora a 

múltipla escolha tenha sido pouco utilizada nas salas de aula, pode-se afirmar que o objetivo 

das questões foram semelhantes aos trabalhados pelos alunos. 

Como já indicado anteriormente, esta pesquisa não permite discutir o SIMAVE, do 

ponto de vista interno, ou seja, do próprio instrumento utilizado, já que não se teve acesso a 

ele. No entanto, construíram-se algumas questões, inspiradas naquelas publicadas nos 

Boletins do SIMAVE, as quais foram aplicadas nas turmas desta pesquisa. O item seguinte 

tratará deste teste e de possíveis questões que podem ser levantadas. 

 

 

6.1. O TESTE 

 

 

Conforme explicitado na Metodologia, o teste aplicado nas quatro turmas da 2ª 

etapa do 2ºciclo das duas escolas teve o objetivo de verificar o desempenho e as reações dos 

alunos diante do tipo de questões usadas na avaliação do SIMAVE. 

A avaliação do SIMAVE é estruturada de acordo com a organização escolar 

seriada e avalia etapas consideradas finais em um nível de escolarização. Ela avalia a 4ª e 8ª 

séries do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio. Para avaliar a Rede Municipal de 

Belo Horizonte, o SIMAVE leva em conta a idade dos alunos, que, supostamente, se 

encontram no nível de ensino avaliado pelo sistema seriado de escolarização. A idade de 10-

11 anos corresponderia à 4ª série do Ensino Fundamental. 

No entanto, a organização escolar do projeto Escola Plural é fundamentada em 

Ciclos de Formação. O aluno que se encontra na faixa etária de 10-11 anos de idade não 

completou o 2º ciclo, ou seja, ainda não está concluindo uma fase considerada final em um 

nível de ensino. Essa avaliação não está de acordo com a proposta curricular da Escola Plural, 

que tem objetivos previstos para cada ciclo. Sendo um ciclo composto por três anos, o aluno 

que se encontra na 2ª etapa do 2º ciclo (avaliada pelo SIMAVE) ainda não venceu esses 

objetivos previstos. 
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O teste aplicado não é estruturado e possui questões independentes, pois foi 

montado a partir de uma reunião de questões aleatórias, diversas, retiradas dos exemplos 

divulgados pelos Boletins do SIMAVE de 2000 e 2002 e de uma avaliação CEAVE (Centro 

de Qualidade de Avaliação e Informação Educacional), aplicada em 1998 pela SEE de Minas 

Gerais, anterior ao SIMAVE. Não se entrará no mérito da qualidade das questões utilizadas. O 

teste cumpriu o objetivo de verificar o desempenho dos alunos em questões usadas na 

avaliação externa. 

O Boletim do SIMAVE de 2000 apresenta um número maior de questões e 

diversidade de exemplos do que o Boletim do Simave de 2002. O Boletim de 2002 privilegia 

exemplificar competências consideradas elementares para alunos que estão concluindo a 4ª 

série do Ensino Fundamental, e que não foram realizadas com sucesso por muitos alunos 

avaliados, como: localizar informação explícita em textos simples, inferir uma informação 

implícita e explícita em um texto e identificar o objetivo de textos simples e complexos. 

Aplicaram-se todas as questões dos Boletins 2000 e 2002, referentes à leitura. 

Houve mais de uma questão que se referia à mesma competência, que foram colocadas com o 

objetivo de se verificar como seria o desempenho dos alunos em questões que avaliavam a 

mesma habilidade em gêneros textuais diferentes. 

As habilidades de cada questão do teste aplicado foram retiradas dos Boletins do 

SIMAVE e estão representadas no quadro: 

 

Questões/Boletins Habilidades avaliadas 
01  

(SIMAVE/2000) 
Inferir a seqüência de fatos/ações em texto narrativo e instrucional. 

02  
(CEAVE/1998) 

Substituir palavras, empregando vocabulário apropriado ao texto. 

03  
(CEAVE/1998) 

Fazer inferências sobre as características, atitudes ou conseqüências 
de ações de personagens. 

04  
(CEAVE/1998) 

Relacionar ações ou falas a personagens. 

05  
(CEAVE/1998) 

Estabelecer a relação de causa/efeito entre fatos: reconhecendo-a 
selecionando palavras ou frases que a justificam. 

06  
(SIMAVE/2002) 

Inferir uma informação implícita em um texto simples. 

07  
(SIMAVE/2002) 

Localizar uma informação explícita em um texto simples (gênero: 
quadrinhos). 

08  
(SIMAVE/2000) 

Identificar significantes (palavras). 

09  
(SIMAVE/2000) 

Inferir o sentido de palavras não usuais a partir do contexto. 

10  Localizar informação em texto complexo (expositivo). 
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(SIMAVE/2000) 
11  

(SIMAVE/2002) 
Localizar informação explícita em texto simples. 

12  
(SIMAVE/2002) 

Identificar o objetivo de texto simples (gênero: cartaz de teatro). 

13  
(SIMAVE/2002) 

Inferir o objetivo em texto complexo (gênero: notícia). 

14  
SIMAVE/2000) 

Inferir o tópico, tema central de texto curto e simples (narrativo e 
expositivo). 

15  
(SIMAVE/2000) 

Realizar inferência a partir da comparação de texto verbal e não 
verbal. 

16  
(SIMAVE/2000) 

Localizar informação em texto com apoio em recurso visual (gênero: 
capa de revista). 

17  
(SIMAVE/2000) 

Localizar informação em texto curto e simples (expositivo e relato). 

18  
(SIMAVE/2000) 

Inferir objetivo de texto curto e simples (instrucional). 

19  
(SIMAVE/2002) 

Inferir uma informação explícita no texto. 

 

 

6.1.1. Aplicação do teste 
 

 

O teste foi aplicado nas turmas acompanhadas durante o período de observação, na 

2ª semana de dezembro de 2003. Ele foi construído por algum tempo nas escolas, juntamente 

com o objeto de pesquisa. As professoras compreendiam que o objetivo era conhecer como os 

alunos de sua turma se desempenhariam numa avaliação externa à escola, assim, não houve 

resistência por parte delas. Apesar de este tipo de avaliação causar um sentimento de 

desconfiança e temor, as professoras mostraram boa vontade em colaborar, inclusive ajudando 

a aplicá-la e até fazendo observações do que acontecia durante o teste. Foi importante a 

presença delas em sala , pois assim os alunos se envolveram mais e realizaram a avaliação 

com mais seriedade. 

Houve constrangimento ao se aplicar o teste na Turma B da Escola 2, pois a prova 

era grande (11 folhas), com muitos textos, um deles, inclusive, longo, para alunos que 

iniciavam na decodificação de palavras. Temeu-se, com isso, aumentar-lhes a baixa auto-

estima, mas com o auxílio da professora decidiu-se que as questões consideradas por eles 

mais difíceis poderiam ficar em branco. Foram ressaltadas as questões consideradas mais 

 134



acessíveis a eles, como as questões 6, 7, 8, 16 e 19 do teste2, representadas pelos seguintes 

objetivos: inferir informação implícita no texto, localizar informação explícita em texto 

simples, identificar significantes (palavras), localizar informação em texto com apoio em 

recurso visual e inferir informação explícita no texto. 

O teste foi agendado com as professoras depois de alguns dias de elas serem 

informadas de sua ocorrência. Os alunos foram avisados anteriormente pelas professoras e por 

mim, para que não faltassem, pois eles iriam contribuir muito para este trabalho. 

No dia do teste, foram dadas as seguintes orientações aos alunos: o teste não valerá 

nota, será para se conhecer o que o aluno sabe e o que não sabe em Português; deverá ser 

realizado com seriedade e calma, pois haverá tempo suficiente para fazê-lo, e isso contribuirá 

no trabalho da pesquisadora; o aluno colocará o seu nome, o nome da escola e a data; em cada 

questão marcará apenas um X na alternativa que achar correta; quando terminar toda a prova, 

marcará no gabarito todas as questões (foi feito o desenho no quadro e dada a explicação); o 

aluno não poderá olhar a resposta do colega, cada um fará sua prova; quem tiver dúvida em 

alguma questão, levantará o braço que a professora irá até a sua carteira; por fim, foi desejada 

aos alunos boa sorte. 

A aplicação do teste seguiu as orientações da aplicação da avaliação do SIMAVE, 

ou seja, não se pode esclarecer dúvidas referentes às questões, deve-se vigiar bastante os 

alunos para que estes não olhem as provas uns dos outros e deve-se deixar claro que os alunos 

só podem marcar uma alternativa em cada questão. 

O teste foi composto por 19 questões. A média estabelecida foi de 11,4 pontos 

(60%) da prova. Os alunos se comportaram de acordo com as regras estabelecidas 

anteriormente. A Turma A da Escola 1 o realizou num tempo menor, em relação às outras 

turmas. Na Turma B da Escola 2, conforme explicitado anteriormente, o modo de aplicação 

do teste foi diferente. Foram ressaltadas as questões as quais se consideravam realizáveis 

pelos alunos e propôs-se deixar sem fazer questões consideradas mais difíceis. 

O modo de ler e resolver as questões do teste, assim como ocorreu nas avaliações, 

foi diferente do modo de ler e resolver as atividades nas aulas de leitura. Nestas, a leitura 

também acontecia de forma oral e as professoras realizavam comentário dos textos, com 

exceção da professora de Português da Escola 1 Turma A. 

 
 

                                                           
2 O teste se encontra no Anexo 7. 
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6.2. O QUE OS DADOS INDICAM 
 

 

O quadro abaixo representa o resultado do teste aplicado nas turmas: 

Escolas  Turmas  Total de 
alunos 

Alunos que 
realizaram 

o teste 

Média das 
turmas 

Média das 
escolas 

1 A 29 20 17,2 14,9 
1 B 22 18 12,5 14,9 
2 A 27 27 13,9 9,2 
2 B 18 18 4,5 9,2 

Total  4 96 83 _ _ 

 

É possível observar que o teste aplicado nas duas escolas confirma o resultado 

divulgado pela avaliação do SIMAVE 2002 em Língua Portuguesa, ou seja, a Escola 1 

permanece com nota muito superior à Escola 2. As diferenças nos resultados no SIMAVE, 

nas duas escolas, provavelmente podem ser explicadas pela diferença de nível 

socioeconômico dos alunos, conforme apresentado no Capítulo 1, e pela diferença no nível de 

aprendizagem da leitura entre as turmas. 

Segundo as perspectivas da Sociologia da Educação, a partir da década de 60, o 

fracasso seletivo das camadas populares ocorre porque o currículo escolar não representa suas 

experiências e cultura. O currículo selecionado, ou seja, os saberes e conhecimentos 

considerados essenciais privilegiam “um determinado tipo de identidade ou subjetividade e 

não outro” (SILVA, 2001, p.16). 

De acordo com Bourdieu (1996), as famílias transmitem a seus filhos 
 

mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, 
sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para 
definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição 
escolar. A herança cultural, que difere, sob dois aspectos, segundo as classes 
sociais, é a responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência 
escolar, e conseqüentemente, pelas taxas de êxito (p.41-42). 

 
Para Lahire (1997), as práticas de leitura e escrita dos pais, através de experiências 

positivas como: a leitura e a discussão de narrativas com as crianças, a utilização da leitura e 

da escrita, sem dificuldades, o recurso regular de textos escritos de determinado tipo e etc, 

podem desempenhar um papel importante do ponto de vista do sentido que a criança vai dar 

ao texto escrito dentro do espaço escolar. As experiências cotidianas positivas ou negativas 

vivenciadas no ambiente familiar pela criança são associadas a experiências naturais ou 
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dificultosas na escola. A conscientização e a mobilização familiares, coerentes com outros 

aspectos das práticas familiares, em relação aos desafios escolares, favorecem o sucesso 

escolar das crianças. 

“Não se trata de capitais que circulam, mas de seres sociais que, nas relações de 

interdependência e em situações singulares, fazem circular ou não, podem transmitir ou não, 

as suas propriedades sociais” (LAHIRE, 1997, p.32-33). 

Entretanto, pode-se comprovar, também, pela evidência dos resultados do teste e 

pela observação nas salas de aula, que há diferenças no nível de aprendizagem da leitura nas 

turmas dessas duas escolas. Na Escola 2, uma das turmas acompanhadas se encontra em fase 

de alfabetização, iniciando o processo de decodificação de palavras e foi submetida a um teste 

que avalia o letramento. O fato de a Turma B ter tirado uma nota bem abaixo da média 

interferiu no resultado da Escola 2. O SIMAVE não considera as especificidades que há em 

uma escola. Ele avalia a escola como um todo e estabelece uma nota única para a mesma. 

Considera-se que a Turma A da Escola 2, apesar de ser uma turma que se encontra 

numa escola freqüentada por alunos de camada popular e, dessa forma, de acordo com várias 

pesquisas, o desempenho destes alunos na escola tende a ser menor devido ao capital cultural, 

obteve um resultado acima da média devido à prática de leitura realizada pela professora de 

Português, que trabalha o segundo ano consecutivo com a turma e que, como foi apontado 

anteriormente, tem sua prática voltada para ações que favorecem o desenvolvimento de 

capacidades leitoras dos alunos, como: comentário anterior à leitura do texto, debate sobre o 

conteúdo representado na leitura, questões formuladas com o objetivo de elaboração da 

resposta pelo aluno, auxílio constante da professora às questões de interpretação e uma 

correção que promove a participação de toda a turma. 

De acordo com os eventos de leitura apresentados, percebe-se que a prática 

pedagógica em leitura da professora de Português da Turma A da Escola 1 não possui as 

mesmas características das práticas pedagógicas em leitura das professoras de Português das 

outras turmas acompanhadas, apesar de esta turma ter sido melhor avaliada no teste que foi 

aplicado. Acredita-se que a obtenção da nota maior no teste, em relação às outras turmas, se 

deve ao fato de a sala ter sido enturmada através do nível de conhecimento dos alunos, já que, 

a Turma B, de acordo com a coordenadora, “possui nível de conhecimento inferior às outras 

turmas da mesma etapa, pois demorou a ser alfabetizada”. 

Sabe-se que o diferencial no resultado do teste entre as escolas e entre as turmas 

não foi a diferença de habilidades trabalhadas entre as escolas e a avaliação do SIMAVE, 

pois, de acordo com o que foi apresentado sobre os tipos e os gêneros textuais e habilidades 
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avaliadas pelo SIMAVE, e de acordo com o que se afirmou no Capítulo 2, referente aos 

pressupostos teóricos, o SIMAVE possui concepção individual de letramento, avaliando 

habilidades trabalhadas em contextos escolares. Acredita-se, pois, que a diferença no 

resultado entre as turmas e escolas se deve à contradição do nível socioeconômico entre as 

escolas e ao nível de leitura dos alunos em cada uma das turmas. 

 138



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

Finaliza-se esta pesquisa, retomando e sintetizando as questões mais significativas 

observadas e discutidas no processo de desenvolvimento da dissertação, considerando-as não 

como conclusões fechadas, mas como indícios que possibilitam a compreensão de alguns 

aspectos inerentes às práticas de leitura construídas nas quatro salas de aula das duas escolas 

investigadas. Num segundo momento, serão apontadas algumas possíveis contribuições e 

perspectivas de pesquisas que podem ser desenvolvidas a partir das hipóteses que se 

levantaram neste trabalho. 

Conforme indicado no Capítulo 1, a pesquisa teve a tarefa de estabelecer relações 

entre as práticas de leitura desenvolvidas nas salas de aula e o resultado do SIMAVE, em duas 

escolas com desempenhos diferentes na avaliação do SIMAVE 2002, em Língua Portuguesa. 

Inspirou-se no referencial das avaliações externas à escola e nas concepções de letramento 

subjacentes em algumas dessas avaliações. Focalizou-se, na análise dos dados da sala de aula, 

a constituição de práticas de leitura em contextos distintos. 

As turmas observadas foram da 2ª etapa do 2º Ciclo de Formação, correspondente 

à 4ª série do Ensino Fundamental, um dos níveis de ensino avaliado pelo SIMAVE, e 

possuíam nível de desenvolvimento oposto, ou seja, eram consideradas “fortes” e “fracas” 

pelas escolas. As turmas foram acompanhadas, para se conhecer a prática de leitura trabalhada 

e o nível de aprendizagem da leitura em cada uma delas, pois se acredita que uma avaliação 

externa, como o SIMAVE, ignora as especificidades dos alunos e das escolas. 

Acompanharam-se, durante o 2º semestre de 2003, as práticas de leitura nessas 

salas de aula, nas disciplinas de Português, Geo/História e Ciências, uma vez que a leitura 

envolve essas disciplinas com mais intensidade. As práticas de leitura observadas nas turmas 

foram comparadas e relacionadas às práticas de leitura medidas pela avaliação do SIMAVE. 

Nesse sentido, estabeleceram-se algumas categorias para esta análise comparativa das práticas 

de leitura utilizadas nas turmas, como os modos de ler os textos (leitura silenciosa/oral, 

individual/coletiva); as características do material textual (tipo e gênero textual); as 
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habilidades presentes nas atividades de leitura; e as estratégias pedagógicas em leitura 

utilizadas pelas professoras com o texto. 

Aplicou-se, também, um teste com as questões divulgadas pelos Boletins do 

SIMAVE nas quatro turmas acompanhadas, a fim de verificar como as crianças responderiam 

a questões semelhantes às do SIMAVE, na tentativa de observar elementos próprios a um 

instrumento de avaliação de habilidades de leitura pautado por questões de múltipla escolha. 

Os livros didáticos adotados pelas escolas de Português e Ciências eram os 

mesmos, com exceção da Turma B da Escola 2, que adotou um livro de Alfabetização. As 

turmas A e B da Escola 1 os utilizaram mais, tanto em Português como em Ciências. A Turma 

A da Escola 2 utilizou mais folhas avulsas, e, em Ciências, o livro didático não foi utilizado; a 

Turma B da Escola 2 utilizou mais o livro didático do que folhas avulsas. 

Foram observados, ao todo, 30 eventos de leitura nas quatro turmas: dez na Turma 

A da Escola 1, três na Turma B da Escola 1, quatorze na Turma A da Escola 2 e três na Turma 

B da Escola 2. Percebeu-se que as práticas de leitura construídas pelas turmas eram 

semelhantes, havendo diferenças na Turma B da Escola 2, que se encontrava em fase de 

alfabetização. 

Os modos de ler eram semelhantes. Em Português, destacou-se a leitura silenciosa 

e, depois, a leitura oral e individual, com exceção da Turma B da Escola 2, em que a leitura 

era sempre oral, individual ou coletiva. Em Geo/História e Ciências, verificou-se o uso 

freqüente da leitura oral, individual da professora (na Turma A da Escola 1) e coletiva (na 

Turma A da Escola 2). A leitura oral era constantemente treinada e avaliada pelas professoras 

de Português e também pela professora de Geo/História e Ciências da Turma A da Escola 2. 

O material textual, como tipos e gêneros textuais, o tamanho e o nível de 

complexidade dos textos também eram semelhantes. Em Português, observaram-se os 

seguintes gêneros textuais: narrativa-literária, poema, notícia, piada, cartaz, receita e música. 

Houve a maior utilização do gênero textual narrativa-literária e do tipo textual narrativo. Em 

Geo/História e Ciências, notou-se maior utilização de textos expositivos. A grande maioria 

dos textos utilizados nas turmas foram simples. Percebe-se que, diferentemente das turmas A 

das escolas 1 e 2 e da Turma B da Escola 1, os textos trabalhados na Turma B da Escola 2 

foram curtos, devido ao nível de desenvolvimento da turma. 
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As habilidades presentes nas atividades relacionadas à leitura também eram 

semelhantes, como localizar informações em textos simples e complexos, inferir informações 

em textos simples e complexos, expressar opinião em questões subjetivas, ordenar 

cronologicamente fatos/ações dos textos, substituir palavras por outras de igual sentido, 

estabelecer relações de causa/conseqüência entre fatos e elaborar o objetivo dos textos. Na 

Turma B da Escola 2, a maioria das atividades relacionadas à leitura se referiam à 

decodificação. 

Percebeu-se, no entanto, que o nível textual do material trabalhado em 

Geo/História e Ciências na Turma A da Escola 2 era de qualidade inferior à Turma A da 

Escola 1. Como não era utilizado o livro didático de Ciências, o material era elaborado pela 

professora, o qual era resumido, simples e fragmentado, conforme exemplificado no capítulo 

anterior. 

Verificou-se que a prática em leitura das professoras de Português da Turma B da 

Escola 1 e Turma A da Escola 2 eram diferentes da prática em leitura da professora de 

Português da Turma A da Escola 1. Aquelas trabalhavam com o texto de forma mediadora 

entre este e os leitores (alunos), fazendo com que estes compreendessem o texto e 

construíssem sentidos, discutindo o conteúdo do texto com os alunos e proporcionando a eles 

inferirem as informações contidas no texto com os conhecimentos que eles já possuíssem 

sobre o assunto tratado nos mesmos. Já na Turma A da Escola 1, não havia comentários e 

discussões sobre os textos; eram excluídas perguntas de compreensão do texto do livro 

didático em que os alunos tinham que estruturar sua resposta, como as perguntas sobre 

reflexão e opinião pessoal; a correção dos exercícios era feita de forma rápida, com muitas 

respostas dadas em coro pelos alunos, ou seja, eram cópias do texto; e também não havia 

comentários, debates sobre essas respostas. 

As análises dos eventos acompanhados apontam que a concepção de leitura 

subjacente nas questões do SIMAVE é a mesma trabalhada nas salas de aula, ou seja, o 

SIMAVE avalia habilidades presentes em contextos escolares e não habilidades presentes em 

contextos sociais de letramento. Observaram-se semelhanças entre o material textual presente 

na avaliação do SIMAVE e o material textual trabalhado nas salas de aula. Os gêneros 

textuais presentes nas questões divulgadas pelos boletins do SIMAVE foram: narrativa-

literária, poema, notícia, quadrinhos, instrução, cartaz, piada e capa de revista. Verificaram-se, 
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também, semelhanças nas habilidades de leitura presentes nas questões avaliadas pelo 

SIMAVE e nas habilidades presentes nas atividades de leitura nas salas de aula, como 

localizar informações em textos simples e complexos, inferir informações em textos simples e 

complexos, estabelecer relações de causa/conseqüência entre fatos e identificar o objetivo de 

textos simples e complexos. 

O teste aplicado confirma o resultado apresentado pelas escolas na avaliação do 

SIMAVE, ou seja, a Escola 1 obteve nota muito superior à Escola 2, ficando com conceito 

acima da média estabelecida, enquanto a Escola 2 obteve um conceito abaixo da média. No 

entanto, percebeu-se que existem diferenças no nível de aprendizagem da leitura entre as 

turmas de uma mesma escola. O SIMAVE, entretanto, não considera as especificidades que 

há em uma escola, avaliando a escola como um todo e estabelecendo uma nota única para a 

mesma. 

As análises advindas da observação das práticas de leitura nas salas de aula e do 

resultado do teste indicam que as diferenças no resultado do SIMAVE 2002 em Língua 

Portuguesa entre as escolas se deve à diferença do nível socioeconômico entre elas e da 

diferença no nível de aprendizagem da leitura entre as turmas. Acredita-se que a diferença no 

resultado do SIMAVE não ocorreu devido às diferenças entre as práticas de leitura 

trabalhadas entre as escolas, pois estas, como foi demonstrado, foram muito semelhantes. 

Além de esta pesquisa ter contribuído para a minha prática pedagógica como 

formadora de leitores, a partir das análises realizadas, pode-se apontar alguns elementos para 

a reflexão, em relação à formação do professor para a prática pedagógica em leitura na sala de 

aula e em relação às políticas de avaliação. 

O primeiro elemento se refere à importância de os cursos de formação de 

professores aprofundarem-se nas concepções de letramento, já que algumas práticas de leitura 

evidenciaram uma concepção de língua como código abstrato, desvinculada de suas funções 

sociais. Além disso, é importante se conceber a interação, em sala de aula, entre professores e 

alunos, como parte constitutiva do processo de ensino-aprendizagem. 

O segundo elemento relaciona-se às políticas de avaliação, que deveriam apontar 

as diferenças de nível de aprendizagem existentes dentro da escola. Isso poderia ser feito, 

utilizando-se esses dados para promoverem ações que contribuam para a definição de 

estratégias que possam influenciar nas políticas da educação. 
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Considerando-se a natureza complexa da sala de aula como um espaço 

sociocultural, algumas perguntas e aspectos não aprofundados neste trabalho poderão 

alimentar processos de investigação futuros. Por exemplo, estudos que aprofundem a 

compreensão da mediação do professor no processamento do texto escrito, e as práticas 

pedagógicas utilizadas que podem contribuir para a melhor compreensão e construção de 

sentidos nos textos pelos alunos e para o desenvolvimento de práticas letradas. Acredita-se, 

também, que um estudo referente à análise dos modelos de avaliação externa na área de 

leitura impõe desafios teórico-metodológicos para a compreensão e a elaboração de políticas 

de avaliação mais eficazes. 

Em síntese, as possibilidades de pesquisa são muitas. Indicaram-se algumas delas, mas 

certamente há outras questões relacionadas às interações e práticas de leitura que tensionam o 

cotidiano da escola hoje. 
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	Os alunos não conversam e nem se levantam do lugar nas aulas de Geo/História e Ciências, como fazem nas aulas de Português. 
	P: Deu pra entender? 
	P: O saci existe, gente? 
	Als.: Não! 
	Als: Não! 
	P: Agora podem colorir o saci. Caprichem, viu? 
	Als.: - 
	Telhado de vidro 
	Se me deixam muito em pé 
	“Bichinha magra 
	Als.: - 
	 
	5.2.1. Eventos de leitura em aulas de Português 
	Vovó viu a uva 
	Vovó viu a uva 
	Os alunos soletraram as letras individualmente e a professora escreveu no quadro com letra cursiva as palavras: limão e açúcar. 
	P: O que nós precisamos para fazer limonada? 
	P: Vamos ler juntos? 
	FLA- FLE- FLI- FLO- FLU 
	         FLAUDA- FRALDA 
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