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Apresentação

Avaliar no SisPAE é aderir à concepção
de uma escola que forma cidadãos de
direitos.

O

compromisso de educar crianças e jovens torna-se ainda mais desafiador quando
aliamos esse processo a uma rotina de desenvolvimento de planos estratégicos,
com a parceria de diferentes segmentos sociais e educacionais, como o que encontramos no Pacto pela Educação do Pará. Trata-se de um conjunto de esforços coordenado
pela Secretaria de Estado de Educação, no enfrentamento das vulnerabilidades observadas no âmbito de infância e juventude paraense.
Para enriquecer e compor o diagnóstico que subsidia a Secretaria de Estado de Educação,
Municípios e Parceiros do Pacto, apresentamos agora a sistematização dos resultados da
Edição 2014 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE), um processo de
avaliação em larga escala, que investiga a proficiência, caracterizando através de padrões
de desempenho o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, relacionando-o a uma
análise pedagógica dos fatores contextuais das escolas.
O Sistema de Avaliação do Pará - SisPAE em 2014, avaliou a proficiência dos alunos
do Ensino Fundamental (4º e 5º anos, 7ª e 8ª séries) e Médio (1ª, 2ª e 3ª séries), nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, em termos de domínio de habilidades e
competências cognitivas básicas. Objetiva ainda avaliar, de forma sistemática, a qualidade
da educação básica oferecida nas escolas da rede pública de ensino, para formular, com
base nos seus resultados, políticas públicas, estratégias e ações indicadoras, com vista ao
estabelecimento de padrões de qualidade para a educação.
Os resultados do SisPAE apresentam anualmente o desempenho dos estudantes das
redes estadual e municipal de ensino e permitem fazer estudos, reflexões e análises
pedagógicas dos indicadores, que devem referendar políticas de educação e ações focadas na melhoria do processo ensino-aprendizagem do Ensino Fundamental e Médio,
relacionando-as ao contexto sociocultural dos alunos e educadores. O sistema contribui
ainda para caracterizar a educação paraense, atribuindo-lhe identidade no currículo, nos
projetos políticos pedagógicos das escolas e na gestão educacional.
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O momento é histórico e requer interação entre educadores na devolutiva dos resultados para os sujeitos que compõem a comunidade escolar (Gestores, Diretores,
Professores, Alunos, Pais e Parceiros), evidenciando empenho no sentido de analisar o
diagnóstico, para reafirmar boas práticas educativas e identificar fragilidades no âmbito da
gestão educacional e escolar, a fim de traçar ações que qualifiquem o fazer pedagógico e
reafirmem o direito à educação dos paraenses.
As revistas pedagógicas, gestão escolar e de contexto, concebem o diagnóstico SisPAE
como via para formar profissionais que compreendem a realidade do Pará e buscam soluções para o desenvolvimento do Estado. O grande desafio dos profissionais que atuam
nas diferentes áreas no Estado é entender o porquê de algumas situações apresentarem
entraves históricos e consequentemente planejar-se para desbravar caminhos e soluções
destes entraves. Entre estas situações, aponta-se o fato de que o Pará possui uma das
maiores biodiversidades do mundo, 40 milhões de hectares de floresta em seu território, 12% de toda água doce do planeta, maior reserva mineral do planeta e o desafio de
diminuir os índices de pobreza.
Nesse contexto, considera-se estrutural para diagnósticos, ações e resultados, o intercâmbio entre Estado e Municípios, Seduc-Sede e as Unidades Seduc na Escola – USEs e
Unidades Regionais de Educação (UREs), que gerenciam escolas nos bairros da Região
Metropolitana e interior do Estado, além de possibilitar conjuntamente, as discussões em
torno da diversidade sociocultural, ambiental e educacional, potencializando programas
e projetos nas 12 Regiões de Integração do Estado, valorizando identidades, lutas e conquistas de cada Município e Unidade Escolar da rede pública.
Além da avaliação da proficiência dos estudantes, o Sistema por meio da aplicação de
questionários contextuais, dispõe de análises pedagógicas dos fatores associados ao desempenho, possibilitando ao Gestor/Professor, confirmar/redimensionar sua prática de
gestão escolar e de sala de aula, com foco nas necessidades/prioridades observadas nos
dados coletados nos instrumentos. Este fato contribui com processo formativo do educador e do educando, além de qualificar o trabalho pedagógico e acadêmico, favorecendo
novas análises contextuais.
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É com um intenso compromisso na melhoria da educação no Pará, que lançamos neste
momento a Coleção de Revistas SisPAE – Edição 2014, não apenas como mero documento que realiza a devolutiva da avaliação em larga escala, promovida por esta Secretaria de Estado de Educação, mas, como uma estratégia de interlocução com as escolas e
disponibilização de referenciais teórico-metodológicos para formação dos profissionais,
que ora se envolvem na produção de elaborar, discutir, analisar e reconstruir competentemente os fazeres pedagógicos.
A trajetória do SisPAE materializa a avaliação do cenário educacional paraense e apresenta
fatores e desempenhos, com sugestivas análises pedagógicas, que apontam possíveis caminhos a serem seguidos pelas escolas na busca de qualidade da educação. As mudanças
necessárias exigem novos olhares para a prática educativa, conscientes de que podemos
pactuar a verdadeira transformação, para que num esforço coletivo, possamos construir
uma escola melhor. Nós somos os construtores desse tempo, um tempo oportuno para
que o Pacto pela Educação renove a esperança e o compromisso com uma educação
que revele a essência da vida humana.
Helenilson Cunha Pontes
Secretário de Estado de Educação
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Editorial

Avaliação garante direito à educação

O

Artigo nº 205 da Constituição Federal estabelece que “a Educação é direito de todos
e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Garantir o direito à educação significa, primeiramente, garantir a matrícula das crianças
em escolas; em seguida, cuidar para que tenham uma trajetória escolar regular, ou seja,
frequentem a escola regularmente, sejam promovidas para as etapas mais avançadas em
que o ensino é dividido e, finalmente, que concluam na idade certa. Naturalmente, em
uma situação de garantia do direito, as crianças e jovens devem, na sua trajetória escolar,
aprender o que precisam para a vida, como estabelecido no texto constitucional.
As avaliações externas são a forma concreta de se verificar se o aprendizado ocorreu ou
não e, portanto, são um dever do Estado, que precisa conhecer a sua realidade educacional para agir onde é necessário. Identificar quem não aprendeu é uma informação,
mas é preciso ir além do mero registro do resultado.
Primeiramente, é preciso mostrar o resultado dos diferentes grupos sociais. Caracterizar
as desigualdades é o primeiro passo para reduzi-las ou diminuí-las. Por isso, os resultados
das avaliações não podem se resumir apenas a médias gerais.
Além disso, o sistema deve mostrar os resultados, comparando escolas que atendam a
alunado similar. Há no Brasil escolas que conseguem atender alunos de todos os perfis.
Assim, o sistema de avaliação deve, na sua forma de divulgação dos resultados, mostrar
e celebrar estes exemplos de sucesso. Para isso, é importante saber aonde, em termos
de aprendizado, se quer chegar. Ou seja, o sistema de avaliação deve ter padrões claramente definidos, o que concretiza o estabelecido no texto constitucional.
Finalmente, os resultados devem ser traduzidos na linguagem curricular, na linguagem
que o professor usará na sala de aula. Não se trata aqui de sofisticar a apresentação dos
números, sínteses dos desempenhos dos alunos, mas de dar sentido pedagógico a estes
números. Cada escola tem o direito de saber o que fazer com seus alunos que não
aprenderam e como organizar desafios para os alunos que aprenderam o básico.
O Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE – nasceu com o propósito de
atender a todas estas dimensões e, portanto, gera informações detalhadas para serem
usadas por gestores, coordenadores pedagógicos, professores e sociedade de forma
geral.
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O SisPAE avaliará anualmente cerca de um milhão de estudantes em Língua Portuguesa e
Matemática, das redes estadual e municipal, nas zonas urbana e rural. Um projeto dessa
envergadura mostra a importância dedicada à melhoria da educação do Estado do Pará.
No entanto, as orientações oriundas dos resultados desse diagnóstico devem chegar ao
chão da escola, casas e entidades envolvidas nessa causa.
Entre as finalidades de um projeto de avaliação educacional de larga escala, como é
o SisPAE, ocupam lugar destacado os mecanismos de divulgação e disseminação dos
resultados da avaliação. A experiência tem mostrado o quão necessária é a apropriação
dos resultados dessas avaliações por todos os envolvidos no projeto educacional e pela
sociedade como um todo. E isso é cada vez mais decisivo quando o que se impõe é a
prestação de contas das ações governamentais à sociedade para dela obter, inclusive, o
aval e a parceria que fortalecem o projeto educativo de um país, estado ou município.
Nesse contexto, a iniciativa do SisPAE em fazer chegar aos professores e gestores da
educação básica paraense os resultados da avaliação que realiza, mediante a inclusão,
entre os seus diferentes produtos de comunicação, da Revista da Gestão Escolar e
das Revistas Pedagógicas do SisPAE, configura um atraente e inovador mecanismo de
comunicação de resultados de avaliação.
Atraente porque o formato revista possibilita escolhas na composição de artigos em diferentes cenários ou momentos de uma realidade educacional – local, regional ou nacional. Temas relevantes, destinados a atualizar e a fortalecer a formação em avaliação de
larga escala e, particularmente, sobre as inúmeras formas que ela oferece para a busca
de soluções que, em curto, médio e longo prazos, possam trazer efetiva melhoria de
um projeto educacional, podem ser selecionados de acordo com demandas específicas.
Quando isso se pratica em um projeto que avalia o estágio de desenvolvimento da educação básica de um estado, como o SisPAE se propõe a fazer, a atração é maior porque
as escolhas são feitas pelos que estão diretamente envolvidos na condução do projeto
educativo.
Inovador porque, a cada edição de uma revista, a flexibilidade para explorar novos métodos de análise, selecionar tendências para compor quadros diagnósticos ou organizar
programas de formação que contemplem efetivas demandas, dá significado aos resultados da avaliação, na mesma medida em que deles se pode explorar os impactos que
provocam na educação.
Os principais destinatários das Revistas Pedagógicas do SisPAE são os professores paraenses. No seu interesse em conhecer e utilizar, na sua prática de ensino, os resultados da
avaliação e a interpretação pedagógica que deles se pode fazer, reside uma das maiores,
senão a maior, força propulsora da melhoria educacional. A transformação que a escola
tem que realizar nos seus alunos começa na sala de aula. Requer absoluta clareza na
informação que ele tem sobre as condições de seu alunado, sobre os limites de suas capacidades, sobre os desafios que terão que ser vencidos e sobre os desafios que podem
ser propostos. Ao professor, cabe refletir sobre a sua realidade, tendo como referenciais
a identidade de sua turma e o direito à educação que a ela é garantido por lei.
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As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2014 são o mecanismo escolhido para fazer chegar
ao professor paraense, na linguagem que mais se aproxima daquela que marca e distingue a sua profissão, o resultado da avaliação que se apresenta primeiro em números.
Ao analisarem e explicitarem os resultados da avaliação, os artigos da Revista Pedagógica
permitem ao professor e à escola pensar seu processo de ensino-aprendizagem e sua
proposta pedagógica, com base em dados objetivos, obtidos em uma pesquisa de desempenho educacional isento e autônomo, por natureza. Mais do que isso, permitirão,
ao longo do tempo, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina, em
cada ano/série avaliado. Acompanhamento esse que será possível graças à continuidade
de aplicação da avaliação e, sobretudo, à natureza do SisPAE, processo avaliativo externo, referenciado por uma matriz específica, que investiga o desenvolvimento de habilidades e competências para mobilizar conhecimentos adquiridos na escola.
Há algum tempo introduzi, no vocabulário da avaliação de larga escala, a expressão Devolutivas da Avaliação Educacional. As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2014 são exemplos que materializam plenamente essa expressão. Por essa obediência, percebo que
a minha ideia está se tornando parte da cultura da avaliação da educação brasileira. Por
isso, minhasatisfação de escrever essa carta a você, professor paraense, leitor e autor da
Revista Pedagógica do SisPAE, e a obrigação de convidar e incitar a sua leitura.
José Francisco Soares
Presidente do INEP
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Introdução

O

SisPAE – Sistema Paraense de Avaliação Educacional é uma das iniciativas que integram o Projeto de Melhoria da Qualidade e Incremento da Cobertura da Educação
Básica no Estado do Pará, que espelha o esforço do governo do Estado do Pará na superação de fragilidades que restringem a evolução positiva das suas condições educacionais.
No âmbito desse marco geral, a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC executa o
Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE, concebido como uma avaliação educacional de larga escala, projetada para ocorrer continuamente, no período 2013-2016.
Avaliações educacionais em larga escala são, cada vez mais, instrumentos úteis para analisar a qualidade da educação, e esta é uma das principais razões que explicam a sua
adoção como política pública educacional. Avaliações educacionais em larga escala podem apontar diretrizes que orientem o desenvolvimento de políticas públicas capazes de
contribuir para a melhoria do desempenho escolar.
Entretanto, há que chamar a atenção para alguns aspectos essenciais à realização bem
sucedida de um projeto de avaliação educacional de larga escala. E é esse o propósito
desse artigo introdutório. Não se pretende aqui esgotar o assunto. O que se deseja é
abordar um dos aspectos que garantem a caracterização do SisPAE como uma avaliação
educacional de larga escala e os desdobramentos dessa garantia na execução do projeto.
Trata-se de explorar o significado de seus objetivos, tendo em conta que todo projeto de
avaliação educacional de larga escala precisa ter seus objetivos claramente definidos, tornando possível a sua realização bem sucedida. A clareza dos objetivos determina como
a avaliação é realizada, que informações são coletadas, e como seus resultados serão
relatados. A quem serão endereçados esses relatos. Na definição dos objetivos, haverá
que enfatizar que a principal tarefa da escola é a construção do conhecimento.
O SisPAE tem como objetivo consolidar um instrumento de análise para subsidiar ações
da SEDUC e das Prefeituras como política pública de estado de natureza sistêmica e
ainda, com a meta de ampliar os indicadores do IDEB em 30% até 2017 estabelecidos
no Pacto pela Educação do Pará.1

Quando ao SisPAE, enquanto sistema de avaliação educacional, se atribui a função de
instrumento de análise para subsidiar ações de órgãos executivos de governo, está posto,
com clareza, que haverá que produzir informações fidedignas e precisas do resultado do
processo de construção do conhecimento. Quando àquela função se associa a ampliação
do Ideb, um indicador que sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino), desenha-se o tipo de informação que haverá de ser coletada
na avaliação de larga escala. Portanto, no que se refere à clareza de objetivos, o SisPAE
preenche plenamente os requisitos. Haverá que coletar informações sobre o desempenho escolar, em exames padronizados. De fato, as edições do SisPAE 2014, 2015
e 2016 avaliarão de forma universalizada todas as escolas da rede estadual de ensino e
seus anexos e escolas da rede municipal (por adesão), localizadas nos 144 municípios
do Estado do Pará, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e em hábitos de
estudos, por intermédio da aplicação de instrumentos cognitivos junto aos alunos e de
instrumentos contextuais (questionários) junto aos diretores, especialistas em educação,
professores e alunos. Além disso, serão fornecidas possibilidades de a comunidade escolar manifestar-se sobre a infraestrutura de trabalho, sobre o clima escolar e sobre a
comunidade na qual a unidade escolar está inserida, e das boas práticas pedagógicas.
1 Proposta Técnica para o SisPAE. FORMULÁRIO TEC – 4. Descrição do Enfoque Técnico e Metodológico, do Plano de Trabalho e sua Organização e da
Dotação de Pessoal para a Execução dos Serviços. Fundação VUNESP. São Paulo, 2014.
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É oportuno salientar que, na aplicação de instrumentos cognitivos junto aos alunos, a
definição precisa das expectativas de aprendizagem é fundamental para garantir a legitimidade e a continuidade da avaliação. As avaliações educacionais de larga escala, são
pautadas por matrizes de referência, que indicam o que deve ser avaliado para cada área
do conhecimento e etapa de escolaridade e não se limitam à aferição de conhecimentos
adquiridos, mas investigam o desenvolvimento de habilidades e competências que os
alunos desenvolvem para mobilizar aqueles conhecimentos na resolução de problemas.
As matrizes de referência não são currículos, mas recortes que com eles guardam estreita relação.
Uma Matriz de Referência de Avaliação pode ter muitas finalidades. A mais importante
delas é o seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecimentos a serem construídas por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes curriculares em cada etapa
da escolaridade básica.2
Para o SisPAE 2014 foram elaboradas matrizes de referência em Língua Portuguesa e
Matemática, que contemplam as habilidades consideradas essenciais em cada etapa do
ensino básico avaliadas. Para selecionar as competências e habilidades que compõem as
matrizes de referência de cada área, para os níveis de ensino que são avaliados, o SisPAE
baseou-se na Matriz de Referência do Saeb e nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Em relação às matrizes do SispAE, é importante registrar que elas foram elaboradas para
atender à avaliação de um conjunto de anos/séries mais amplo que aqueles apresentados nas Matrizes de Referência de Avaliação do Saeb/Prova Brasil e outros sistemas de
avaliação de larga escala conhecidos.
Tendo sido delineados os elementos essenciais sobre como a avaliação é realizada e
quais informações são coletadas, trata-se a seguir de como seus resultados serão relatados e a quem serão endereçados esses relatos.
Em geral, resultados de avaliação são apresentados na forma de relatórios,destinados a
públicos distintos. Aqui reside um dos maiores desafios da avaliação de larga escala, que
é o de fazer com que diferentes públicos se tornem usuários do sistema de informações
gerado pela avaliação, e que, a partir dele, julguem, decidam e ajam.
Consideradas essas condições, os relatórios de avaliação devem explicitar em que contexto foram produzidos as informações, os procedimentos e metodologias adotadas na
análise dos resultados, demonstrando ao leitor a capacidade da avaliação em aferir a
eficácia diferencial dos programas de educação operados nas escolas e, em que limites
eles atendem aos objetivos fixados para a educação. Mais do que isso: a avaliação tem
que ser capaz de fornecer à sociedade, ao educador, ao legislador e ao gestor escolar,
diagnóstico de pontos fortes e fragilidades dos processos educativos.
Em síntese, da correta divulgação de resultados, depende o julgamento da utilidade e a
aceitação da avaliação como mecanismo que subsidia intervenções que levam à transformação e à democratização da educação, em suas dimensões de acesso, permanência e
qualidade.
O impacto da avaliação é medido em termos de quem utiliza os seus resultados. Nesse
sentido, é imprescindível o envolvimento dos professores na utilização de resultados da
avaliação para compreender a realidade de sua comunidade escolar e modificar a sua sala
de aula. É desse envolvimento que emergem respostas a questões tais como: É este o
programa educacional que atende os propósitos para os quais se destina? Que relações
2 Matrizes de referência para a avaliação SARESP. Documento básico. SEE, 2009. pág. 9.
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ele estabelece com os compromissos de melhoria da qualidade do ensino anunciados
nas políticas educacionais formuladas no âmbito dos estados? Em que níveis serão necessárias e mais efetivas as ações de melhoria da qualidade educacional?
Daí o papel decisivo das revistas pedagógicas do SisPAE, organizadas com a finalidade
de oferecer aos professores e gestores de escolas, o diagnóstico do estágio de desenvolvimento do processo educacional que vem sendo executado nas escolas públicas pa
raenses. Por isso, são apresentados por disciplina e nível de ensino, e incluem resultados
gerais da disciplina que demonstram os resultados alcançados pelo sistema, permitindo
uma primeira reflexão sobre o estágio de desenvolvimento do aprendizado.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE são endereçadas aos professores e técnicos educacionais, que nelas encontram dados, análises, comentários e sugestões relativas aos
resultados e ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da disciplina,
em cada ano/série avaliado. Nos próximos anos, graças à periodicidade de aplicação da
avaliação, será possível também o acompanhamento do processo educacional mediante
a verificação de que habilidades e competências entre as propostas para cada etapa de
ensino-aprendizagem escolar encontram-se em efetivo desenvolvimento entre os alunos. Essa análise, baseada nas respostas dos alunos, compõe diagnóstico que subsidia o
planejamento de atividades pedagógicas e a melhoria da prática de ensino.
As revistas pedagógicas do SisPAE 2014 estão organizadas em quatro seções:

1. Dados Gerais, apresentando informações básicas sobre o SisPAE 2014, os instrumentos utilizados no processo de avaliação e sua abrangência.

2. Resultados do SisPAE 2014, relatando os resultados gerais da disciplina objeto

da revista. A partir da próxima edição do SisPAE, haverá também o registro de estudos de comparação de resultados das diferentes edições do SisPAE, inclusive com
outras avaliações nacionais de larga escala.

3. Análise Pedagógica e Interpretação dos Resultados, são abordados, na

disciplina da revista, aspectos pedagógicos envolvidos na avaliação. Sua essência
está na análise do desempenho do alunado e na apresentação, análise e discussão
pedagógica de exemplos de itens selecionados das provas aplicadas. Em relação à
expressão “itens selecionados”, é importante lembrar que os exemplos possuem
propriedades estatísticas que permitem classificá-los como questões que descrevem
a habilidade investigada e discriminam os grupos de alunos com menor e maior desempenho na prova. Dadas essas qualidades, são itens que representam muito bem
os diferentes estágios de proficiência dos alunos participantes da avaliação. Por isso,
são úteis para identificar pontos fortes e fragilidades do processo educacional.

4. Contribuição da Avaliação ao Trabalho Pedagógico, reúne textos elabo-

rados por especialistas de área em parceria com professores paraenses, que focalizam estratégias às quais o professor pode recorrer para implementar o seu trabalho
pedagógico. A temática escolhida pelos autores emerge exatamente da análise dos
resultados das provas e da identificação de importantes fragilidades na aprendizagem.
Será muito importante conhecer até que ponto essas sugestões atendem às demandas dos professores e efetivamente contribuem para a transformação de sua prática
pedagógica.
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Dados Gerais
1.1. SisPAE 2014 – Abrangência e Participação
O SisPAE 2014 envolveu a participação de alunos, professores e diretores de 4.074 escolas públicas, distribuídas
em 144 municípios paraenses. São 886 escolas estaduais, 3.180 são escolas municipais e 8 casas familiares rurais.
Da previsão inicial de 807.393 mil alunos, participaram da avaliação de 2014, 583.823 alunos, qual seja, a avaliação
envolveu 72,3% do alunado das escolas públicas estaduais e municipais. A tabela seguinte reúne os dados da participação de alunos por ano/série avaliados, no segundo dia da avaliação.
Tabela 1. Participação de Alunos no SisPAE 2014
Ano Série

Previstos

Presentes

Em %

4º ano EF

136.360

115.550

84,7

5º ano EF

144.400

117.140

81,1

7ª série EF

112.641

86.962

77,2

8ª série EF

98.552

75.372

76,5

1ª série EM

133.697

80.064

59,9

2ª série EM

97.757

58.684

60,0

3ª série EM

83.986

50.051

59,6

807.393

583.823

72,3

Total

1.2. Instrumentos do SisPAE
A avaliação educacional em larga escala tem como principal objetivo analisar a qualidade da educação, trazendo
informação para orientar pedagógica e politicamente ações e políticas públicas para a melhoria da qualidade de um
sistema educacional.
Para compreender e utilizar com qualidade os resultados de uma avaliação educacional em larga escala, além do
investimento em políticas de formação de professores nessa área, a divulgação dos dados de forma contextualizada
com cada realidade escolar é imprescindível.
A avaliação do SisPAE alinha-se a essas diretrizes e nesse sentido utiliza instrumentos que lhe permite a coleta das
informações sobre o desempenho escolar e envolve a aplicação de


provas que aferem o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos em diferentes momentos da trajetória escolar; e



questionários contextuais aos alunos, professores e equipes das unidades escolares, com o objetivo de obter
dados sobre o perfil socioeconômico do aluno e a sua trajetória escolar, as características da turma, a gestão e a
infraestrutura da escola e o perfil dos professores.
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1.2.1. Provas
Nas avaliações do SisPAE são utilizados itens de múltipla escolha, compostos de enunciado, que pode vir acom
panhado de texto, imagem, figura e outros recursos de contextualização; comando, que configura a tarefa que está
sendo solicitada ao aluno, alternativas de resposta, apresentando opções em que apenas uma é correta e as outras
se referem a raciocínios possíveis. Na composição das provas do SisPAE 2014 foram utilizados:


itens elaborados com base nas habilidades indicadas nas Matrizes de Referência da Avaliação,



itens comuns com o Saeb/Prova Brasil, como mecanismo para assegurar a comparabilidade tanto entre os resultados do SisPAE quanto com os resultados da avaliação nacional. Por isso são chamados itens de ligação.

Os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental foram avaliados, censitariamente, por 77 questões objetivas de
Língua Portuguesa e 77 questões objetivas de Matemática.
Os alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e os alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, foram avaliados
por 91 questões de Língua Portuguesa e Matemática.
Utilizando a metodologia de Blocos Incompletos Balanceados – BIB, as provas foram organizadas em cadernos. Para
o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, cada caderno de prova, em cada disciplina, foi organizado com 22 itens. Para
a 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, cada caderno de prova foi estruturado com 52 itens, sendo 26 de Língua Portuguesa e 26 de Matemática. No total, foram compostos 162 diferentes
cadernos de provas.

O modelo de prova utilizado no processo de avaliação do SisPAE permite que os itens
avaliados sejam divididos em subconjuntos chamados “blocos”, organizados em grupos
de diferentes combinações, permitindo uma abrangência significativa do conjunto de habilidades previsto para a disciplina do respectivo ano/série avaliado. Cada combinação resulta em cadernos de provas para cada ano e disciplina: Língua Portuguesa e Matemática.

Para ilustrar essas afirmações é apresentada, como exemplo, uma visão qualitativa da distribuição de questões com
a indicação das habilidades avaliadas em cada um dos 21 cadernos da prova Língua Portuguesa do 5º ano do Ensino
Fundamental, mostrando que das as 15 habilidades de Língua Portuguesa previstas na Matriz de Referência para esse
ano, 14 foram incluídas na prova. A figura põe em evidência que é o conjunto que resulta dos 21 cadernos – e não
do aluno, único caderno, que possibilita a avaliação das habilidades previstas para o ano/série.
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Figura 1. Visão Qualitativa da Prova de Língua Portuguesa
5º ano do Ensino Fundamental – SisPAE 2014
Habilidade

Caderno de Prova
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

LPA01
LPA02
LPA03
LPA04
LPA05
LPA06
LPA07
LPA08
LPA09
LPA10
LPA11
LPA12
LPA13
LPA14
LPA15

Um outro aspecto importante que deve ser considerado na composição de uma prova para avaliação de larga escala, é a relação entre o número de questões propostas na prova, por habilidade, e o número de habilidades definidas
na matriz que referencia a avaliação. Para exemplificar, tome-se o 5º ano do Ensino Fundamental de Matemática,
no SisPAE 2014.
A matriz de referência da avaliação de Matemática do 5º ano, proposta para o SispAE 2014 está apresentada a seguir.
Como se pode observar, a matriz descreve 25 habilidades associadas aos 4 temas de conteúdos trabalhados em
Matemática na educação básica, quais sejam: Números, Aritmética e Álgebra, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas
e Tratamento da Informação. Nela também se pode constatar na distribuição do número de habilidades por tema,
a maior participação de Números, Aritmética e Álgebra e Grandezas e Medidas. É de esperar que a prova se ajuste
a esse perfil.
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Matriz de Referência da Avaliação de Matemática SisPAE 2014 – 5º Ano do Ensino Fundamental

Tratamento da
Informação

Grandezas e Medidas

Espaço e Forma

Números, Aritmética e Álgebra

Tema
(CA)

20

Habilidade

Descrição

MPA 01

Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

MPA 02

Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração.

MPA 03

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.

MPA 04

Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados
(parte/todo, quociente, razão).

MPA 05

Identificar sequências numéricas.

MPA 06

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

MPA 07

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.

MPA 08

Resolver problemas que envolvam a adição ou a subtração de números naturais, em
situações relacionadas aos seus diversos significados.

MPA 09

Resolver problemas que envolvam a multiplicação e a divisão de números naturais, especialmente em situações relacionadas à comparação entre razões e à configuração retangular.

MPA 10

Identificar a localização de números racionais representados na reta numérica.

MPA 11

Resolver problemas que utilizam a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.

MPA 29

Descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, em diversas representações gráficas, dando informações sobre pontos de referência e utilizando o
vocabulário de posição.

MPA 30

Identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide,
paralelepípedo ou, formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo.

MPA 31

Identificar a ampliação ou redução de uma dada figura plana.

MPA 32

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais,
relacionando-as com as suas planificações.

MPA 40

Identificar horas e minutos, por meio da leitura de relógios digitais e de ponteiro.

MPA 41

Reconhecer unidades de medida usuais de comprimento, de superfície, de capacidade, de
tempo e de temperatura.

MPA 42

Reconhecer e utilizar, em situações-problema, as unidades usuais de medida de tempo: dia,
semana, mês e ano.

MPA 43

Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.

MPA 44

Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/
cm/mm, kg/g/mg, L/mL.

MPA 45

Resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.

MPA 46

Resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas.

MPA 47

Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos regulares.

MPA 58

Ler informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (especialmente gráficos de
colunas).

MPA 59

Interpretar informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (particularmente gráficos de colunas) para resolução de problemas.

Língua Portuguesa \ Ensino Fundamental

A tabela e o gráfico seguintes reúnem informações sobre o perfil da prova de Matemática do 5º ano EF no SisPAE
2014 e mostra o seu ajuste à matriz de avaliação.
Tabela 2. Composição da Prova de Matemática – 5º ano do Ensino Fundamental
SisPAE 2014
Habilidade
Matriz

Tema

Prova

Número

%

Número

%

11

44

36

47

Espaço e Forma

4

16

15

19

Grandezas e Medidas

8

32

20

26

Tratamento da Informação

2

  8

6

  8

25

100

77

100

Números, Aritmética e Álgebra

Total

Gráfico 1. Correspondência entre o número de habilidades por tema na
Matriz de Referência da Avaliação e o número de itens da prova. (Em %)
Matemática – 5º Ano do Ensino Fundamental
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1.2.2. Questionários de Contexto
A edição 2014 do SisPAE incluiu coleta de informações sobre as características dos alunos de todos os anos/séries
avaliados, bem como dos professores, diretores e das escolas, com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes
e coletar dados para uma análise mais detalhada dos fatores associados ao desempenho escolar. Para tanto, foram
aplicados questionários aos alunos bem como aos professores e aos diretores das escolas.
Uma das razões da relevância desse tipo de estudo é o fato, largamente conhecido em pesquisas educacionais, de
que o desempenho em testes de proficiência é, em grande parte, determinado por características individuais ou
contextuais dos alunos, sobre as quais as escolas exercem pouco ou nenhum controle, como, por exemplo, o nível
socioeconômico dos estudantes. Dessa forma, considerar apenas os resultados brutos de proficiência, sem levar
em conta essas variáveis contextuais, é um procedimento que pode ocasionar apreciações inadequadas acerca do
desempenho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais. Esses possíveis desvios de apreciação ocorrem
porque, via de regra, os alunos não são destinados aleatoriamente às escolas, tendendo, antes, a frequentar instituições dentro das quais se assemelham mais entre si do que com a população como um todo. Em suma, fatores extraescola influenciam a proficiência dos estudantes, de forma que se faz necessário utilizar controles estatísticos a fim de
aferir mais adequadamente o efeito exercido pela escola sobre a aprendizagem.
A tabela seguinte anota os números relacionados à distribuição e coleta dos questionários no SisPAE 2014.
Tabela 3. Questionários de Contexto – SisPAE 2014
Público

Questionários Distribuídos

Questionários Respondidos

794.284

563.093

30.558

23.651

Diretores

  4.078

  3.726

Escolas

  4.058

   3.891

Alunos
Professores

Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados e organizados dando lugar a dois relatórios que apresentam a descrição e a análise de informações sobre as características dos participantes e das
escolas 3, e o estudo quantitativo detalhado da associação das principais características dos alunos, dos professores,
dos gestores e das escolas no desempenho escolar dos alunos que participaram do SisPAE 2014.4 A publicação
Estudos do SisPAE 2014: Perfil dos Participantes e Fatores Associados ao Desempenho Escolar contém, na íntegra,
os resultados e análises realizados com os questionários contextuais.

3 Barros, N.N.; Pereira, N. N. Martins, J. L. SisPAE 2014: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E ESCOLAS PARTICIPANTES. Fundação Vunesp. São Paulo, 2015.
4 Barbetta, P., Borgatto, A., Andrade, D. F. RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SisPAE 2014. Fundação Vunesp, São
Paulo, 2015.
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2.

Resultados do SisPAE 2014
para Língua Portuguesa
A Tabela 4 apresenta as médias de proficiência em Língua Portuguesa por anos/séries avaliados, da rede estadual e
das redes municipais no SisPAE 2014.
Tabela 4. Médias de Proficiência em Língua Portuguesa – SisPAE 2014
Ano Escolar
4º Ano EF
5º Ano EF
7ª Série EF
8ª Série EF
1ª Série EM
2ª Série EM
3ª Série EM

Rede Estadual
N
11.188
15.532
25.019
24.316
80.483
58.936
50.200

Média
143,0
158,8
186,6
203,2
213,0
222,7
227,6

Redes Municipais
N
98.175
98.421
60.966
50.577
     52
     22
     18

Média
134,3
157,9
188,6
205,2
235,5
266,2
274,7

Estado do Pará
N
107.363
113.953
85.985
74.893
80.535
58.958
50.218

Média
135,2
158,0
188,0
204,5
213,0
222,8
227,6

2.1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Os resultados de proficiência dos alunos são a síntese numérica de suas capacidades de mobilizar conhecimentos
adquiridos na escola para resolver problemas. Trata-se do resultado puro e simples da aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Tendo em vista que um número diz muito pouco isoladamente, é essencial que seja atribuído,
para aquela síntese numérica, uma interpretação pedagógica que possibilite traçar um diagnóstico da aprendizagem
dos alunos em cada unidade escolar, município, estado, região ou nação.
As proficiências em Língua Portuguesa, dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da 7ª e 8ª séries do
Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Ensino, aferidas no SisPAE 2014, foram ancoradas nas
mesmas escalas métricas do Saeb.
Uma escala é uma maneira de medir resultados de forma ordenada. Uma escala de
proficiência é uma descrição das habilidades cognitivas desenvolvidas pelos alunos em
diferentes níveis de aprendizagem. Os pontos de uma escala de proficiência são obtidos
da aplicação do método estatístico de análise denominado Teoria da Resposta ao Item
(TRI), aos resultados de uma avaliação de larga escala.
Os pontos da escala do SisPAE foram agrupados em quatro níveis de proficiência – Abaixo do Básico, Básico,
Adequado e Avançado. Os intervalos de corte desses níveis foram estabelecidos a partir das expectativas de aprendizagem (conteúdos, habilidades e competências) estabelecidos para cada ano/série e componente curricular nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e dos resultados do SisPAE 2014.
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Os quadros seguintes reúnem as informações sobre a classificação e a descrição dos níveis de proficiência no SisPAE
2014 bem como sobre os intervalos de pontuação que definem os níveis de proficiência de Língua Portuguesa para
os anos/séries avaliados.
Quadro 1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência – SisPAE 2014
Nível de
Proficiência

Classificação
Insuficiente

Abaixo do
Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das habilidades e
das competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio mínimo dos conteúdos, das habilidades e das
competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Adequado

Os alunos, neste nível, demonstram domínio pleno dos conteúdos, das habilidades e das
competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Avançado

Os alunos, neste nível, demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, das habilidades e das competências acima do requerido para o ano/série escolar em que se encontram.

Suficiente

Avançado

Descrição

Quadro 2. Níveis de Proficiência em Língua Portuguesa – SisPAE 2014
Nível
Abaixo do Básico

4º EF

5º EF

7ª EF

8ª EF

1ª EM

2ª EM

3ª EM

< 135

< 150

< 175

< 200

< 215

< 230

< 250

Básico

135 a < 185 150 a < 200 175 a < 225 200 a < 275 215 a < 280 230 a < 285 250 a < 300

Adequado

185 a < 235 200 a < 250 225 a < 275 275 a < 325 280 a < 340 285 a < 350 300 a < 375

Avançado

≥ 235

≥ 250

≥ 275

≥ 325

≥ 340

≥ 350

≥ 375

O Gráfico 2 foi traçado com as médias de proficiência em Língua Portuguesa no SisPAE 2014 por anos/séries avaliados, calculadas para o estado, constantes da Tabela 4, e com os pontos que representam o início do intervalo do
nível Básico no SisPAE. A representação permite apreciar o distanciamento das médias estaduais dos limites mínimos
do nível Básico, pondo em evidência o bom ajuste das médias do Ensino Fundamental e uma razoável defasagem
das médias do Ensino Médio.
É oportuno também registrar que os valores das médias de proficiência em Língua Portuguesa apuradas no SisPAE
2104 significam, ao longo de 9 anos de escolaridade (do 4º ano EF à 3ª série EM), um ganho de proficiência da
ordem de 92 pontos. No Quadro 2, as diferenças entre os pontos iniciais do nível Básico, para o conjunto de anos/
séries é de 115 pontos e, se tomado o limite superior do nível Básico, são 165 pontos.
O Gráfico 3 reúne a distribuição percentual dos alunos do Estado do Pará, segundo os níveis de proficiência do
SisPAE.
Os dados aqui apresentados são gerais. Cada rede, cada escola, poderá refletir sobre a sua condição frente a esses
mapas. Nesse tipo de exercício, está a oportunidade de dimensionar em que limites irão equacionar seu planos de
melhoria e o avanço da aprendizagem.
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Gráfico 2. Médias de Proficiência por Anos/Séries
Língua Portuguesa – Rede Estadual, Redes Municipais – SisPAE 2014

Gráfico 3. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa
Estado do Pará – SisPAE 2014
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2.2. Interpretação Pedagógica da Proficiência no SisPAE 2014
Com base nos resultados de desempenho dos alunos na prova SisPAE 2014 e de acordo com as habilidades detalhadas nas Matrizes de Referência para Avaliação, foi desenvolvida a interpretação pedagógica de cada um dos pontos
da Escala de Proficiência do SisPAE.
A escala de cada disciplina é a mesma e, portanto, apresenta os resultados do desempenho dos alunos em todo o
percurso da Educação Básica. A Escala de Língua Portuguesa – Leitura é comum aos anos/séries avaliados no SisPAE
e de igual modo, a escala de Matemática. Cada escala descreve aquilo que os alunos sabem e são capazes de realizar
em relação às habilidades e competências avaliadas, conforme a Matriz de Referência para a avaliação do SARESP.
A interpretação da escala é cumulativa, ou seja, os alunos que estão situados em um determinado nível dominam
não só as habilidades associadas a esse nível, mas também as proficiências descritas nos níveis anteriores.

A interpretação pedagógica dos pontos e níveis de uma escala de proficiência é de fundamental importância na divulgação dos resultados das avaliações educacionais em larga
escala.
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3.

Análise Pedagógica e
Interpretação dos Resultados
3.1. Sobre a Análise de Itens
A leitura da presente revista e, mais especificamente, das análises dos itens nela apresentados, deve levar em
conta que, para cada item analisado, são apresentados dados estatísticos que possibilitam compreender melhor o
desempenho dos alunos nas habilidades avaliadas. Os resultados estatísticos obtidos com a aplicação dos itens são
informados em tabelas e gráficos, e podem ser interpretados na perspectiva pedagógica. Para tanto, é preciso que
se compreenda como os dados são apresentados e o que indicam ou sinalizam.
Na análise pedagógica, cada um dos itens será acompanhado de um gráfico no qual se indica a distribuição de respostas pelas alternativas, para três grupos de desempenho: grupos 1, 2 e 3. Considerando o total de itens de cada
prova, todos os alunos são elencados em ordem crescente segundo seu escore (número de acertos) nessa prova.
Aqueles de menor escore, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 1, ou de menor desempenho; aqueles de maior desempenho, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 3; os alunos
de desempenho intermediário, entre os Grupos 1 e 3, também perfazem cerca de 1/3 do total de alunos e constituem o Grupo 2. Deste modo, o número máximo de itens respondidos corretamente em cada um dos grupos de
desempenho varia nos diferentes anos/séries aqui considerados. No 4º e 5º anos do EF, a prova, para cada aluno,
foi constituída por 22 itens e, deste modo, no grupo de maior desempenho, o escore máximo é de 22. Para a 7ª e
8ª séries do EF e 1ª, 2 ª e 3ª séries do EM, a prova apresentou 26 itens. Nas provas SisPAE 2014, tem-se a seguinte
distribuição de número de acertos por grupo:

Turmas

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Nº acertos

Nº acertos

Nº acertos

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

4º ano EF

0

5

6

10

11

22

5º ano EF

0

7

8

12

13

22

7ª série EF

0

9

10

14

15

26

8ª série EF

0

9

10

14

15

26

1ª série EM

0

8

9

12

13

26

2ª série EM

0

7

8

11

12

26

3ª série EM

0

7

8

12

13

26

Os itens que serão apresentados como exemplos estarão acompanhados por uma tabela que apresenta suas propriedades estatísticas como nível de dificuldade e de discriminação. O nível de dificuldade (DIF) é obtido a partir da
porcentagem de respondentes que acertaram o item. Já o nível de discriminação (DISC) é obtido a partir da diferença de desempenho (percentual de acerto) no item entre o grupo de maior desempenho e o grupo de menor
desempenho. Quanto maior o índice, maior o nível de discriminação: o item é respondido acertadamente por uma
maior proporção de alunos que se situam no grupo de maior desempenho.
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Percentual
de Acerto

Classificação

Índice de
Discriminação

Classificação

> 0,80

excelente

inferior a 15%

muito difícil

0,79 – 0,60

ótima

16% a 35%

difícil

0,59 – 0,40

muito boa

36% a 65%

média

0,39 – 0,20

boa

66% a 85%

fácil

0,19 – 0,10

fraca

maior que 85%

muito fácil

< 0,10

muito fraca

A tabela e o gráfico que acompanham cada item permitirão aos professores verificar o percentual de alunos que,
em cada grupo de desempenho, assinalou cada uma das alternativas do item. A partir da análise do contido na alternativa e do percentual de alunos que a assinalou, os professores poderão fazer algumas considerações acerca da
aprendizagem do conteúdo e da consolidação da habilidade referente ao item. Algumas dessas considerações são
apresentadas junto ao item, mas a experiência acumulada pelos professores em sala de aula irá permitir que façam
diagnósticos mais amplos a partir dos resultados que lhes serão apresentados.
Segue um exemplo da tabela e do gráfico que acompanham os itens, com indicação de seus componentes:

Cada uma das linhas do gráfico representa uma das alternativas, e cada ponto distribuído no eixo horizontal, um
grupo (inferior, intermediário e superior, respectivamente, da esquerda para a direita). Desta forma, um item que
tem um desempenho coerente entre os alunos dos grupos inferior e superior terá sempre o gabarito representado
por uma linha ascendente – como ocorre no gráfico acima: a linha vermelha, representativa da alternativa correta
B, tem seu ponto inicial, do grupo inferior, em um nível inferior ao próximo ponto, do grupo intermediário, que,
por sua vez, está abaixo do ponto final, do grupo superior. Tem-se, ainda, que para o grupo inferior, o ponto inicial
das alternativas incorretas é sempre superior ao do grupo superior, formando uma linha decrescente. Além disso, é
interessante observar como o gráfico mostra, visualmente, a distribuição da escolha das alternativas incorretas pelos
diferentes grupos: por exemplo, é possível visualizar como um percentual muito pequeno do grupo superior escolheu como resposta os distratores ao invés do gabarito. De forma resumida, o gráfico possibilita ver de forma rápida,
na medida em que é possível interpretar as informações presentes, o comportamento dos alunos dos diferentes
grupos no momento de escolher a resposta correta.
Cada item analisado será acompanhado de tabela e gráfico similares aos apresentados neste item, e as análises pedagógicas levarão em conta essas informações.
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3.2. Itens da Prova do 4° Ano do Ensino Fundamental
Exemplo 1

DROGA DE
CELULAR
QUE NÃO
FUNCIONA!

QUER PARAR
DE TROCAR
DE CANAL?

(www.gilmaronline.zip.net)

A frase da velhinha deve ser entendida como uma
(A) solicitação, pois o velhinho usava o celular como um controle de TV.
(B) pergunta, procurando saber se o velhinho queria parar de trocar de canal.
(C) brincadeira, pois ela não percebeu o velhinho segurando o controle da TV.
(D) bronca, pois o velhinho estava usando o controle da TV como celular.
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Comentários
O item avalia se o aluno consegue interpretar um texto com apoio de recursos gráfico-visuais. Tiras e histórias em qua
drinho têm uma linguagem própria, que mescla o verbal e o não verbal na construção do sentido. Nesses gêneros textuais, a sequência narrativa é organizada por meio de uma série de cenas (quadros) que envolvem, normalmente, personagens em uma ação, e as falas são apresentadas em balões. No processo de compreensão do efeito de sentido em textos
humorísticos, além de conhecimentos linguísticos, são necessários também conhecimento partilhado e conhecimento de
mundo. Geralmente, um dos objetivos principais desse tipo de texto é provocar o riso, e, para isso, o autor constrói uma
história cujo final surpreende ao se chocar com sua introdução e seu desenvolvimento. Nas quatro primeiras cenas da
tirinha “Certo dia em uma casa de repouso...”, o leitor é levado a acreditar que o homem tem nas mãos um celular com
o qual tenta fazer uma ligação telefônica, porém, no último quadro, descobre que o homem na verdade manuseava o
controle remoto do aparelho de televisão, trocando de canais várias vezes e provocando a irritação de uma idosa que
estava ao seu lado vendo TV.
Os percentuais de acerto indicam que, no geral, apenas 39,7% dos alunos conseguiram entender como uma bronca a
frase dita pela idosa “Quer parar de trocar de canal?”. Os que optaram pelo gabarito (alternativa D) conseguiram fazer
as relações necessárias para a compreensão do texto, identificando que a velhinha estava dando uma bronca no velhinho, já que ele estava usando o controle remoto da TV como celular. É possível que os alunos tenham ficado em dúvida
ao fazer a escolha entre as alternativas A e B, pois a leitura da frase, se feita sem considerar a ironia presente nesse
gênero de humor, pode levar ao entendimento de que significava uma solicitação ou uma pergunta. Os estudantes que
marcaram a alternativa A, possivelmente, inferiram que a velhinha estava solicitando ao velhinho que parasse de trocar
de canal. Os que marcaram a alternativa B, provavelmente, fixaram-se no sinal de interrogação no último quadrinho,
que indica pergunta. Dessa forma, podem ter inferido que a velhinha estaria perguntando se o velhinho poderia parar de
trocar de canal. Provavelmente por essas razões, assinalaram esses distratores (alternativas incorretas) 27% e 23,4%
dos alunos, respectivamente. Aqueles que marcaram a alternativa C (9,8%), provavelmente, inferiram que a pergunta
da velhinha era uma brincadeira, por não ter percebido que o velhinho estava segurando o controle da TV. No grupo 1
(grupo de menor desempenho na prova), o número de adolescentes que assinalaram o distrator A (36,8%) é duas vezes
maior que o daqueles que optaram pelo gabarito D (17,5%).
Para desenvolver essa habilidade, faz-se necessário um trabalho com textos que mesclem as linguagens verbal e não
verbal na construção do sentido. No trabalho com esses textos sincréticos (formados por mais de uma linguagem), é
necessário ressaltar a importância de cada elemento constitutivo para a compreensão dos textos, como os traços usados
para desenhar o rosto de uma personagem em uma história em quadrinhos, por exemplo. Em sala de aula, devem ser
oferecidas oportunidades para que os alunos desenvolvam a habilidade de relacionar esses elementos textuais para uma
compreensão global do texto. Podem ser propostas atividades com os seguintes gêneros: tirinha, história em quadrinho,
cartum e charge.
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Exemplo 2
Leia o poema de Roseana Murray.

Banquete
Na minha casa de vento
tem chá de chuva,
bolo de neblina,
empadão de pensamento
Na minha casa encantada
tem macarronada de nuvem
e pastel de trovoada
A sobremesa é transparente
na minha casa de vento:
sorvete de orvalho,
pavê de faz de conta
e torta de tempo
(ruim ou bom, não importa)
Você quer jantar comigo?
O banquete apresentado no poema
(A) acontece na imaginação.
(B) está marcado pela tristeza.
(C) indica a solidão.
(D) tem sentido de saudade.

Comentários
O item avalia a habilidade de inferir informação subentendida em um texto literário. Para isso, com base na compreen
são global do poema, o estudante precisa reconhecer as informações que não estão na superfície textual. O poema,
estruturado em apenas uma estrofe, com metrificação irregular (5, 6 e 7 sílabas poéticas) e uso de versos brancos, pode
ser categorizado como de alta complexidade, devido ao seu caráter metafórico/literário. Foram bem-sucedidos na prova
aqueles que inferiram que, ao descrever o local de realização (“casa de vento”) e o que seria servido no banquete (“chá
de chuva”, “bolo de neblina” etc.), o eu poético inseria o leitor em um mundo de fantasias cuja existência não era possível
na realidade.
Os estudantes que assinalaram a alternativa correta A (50,7%) compreenderam que o banquete apresentado no poema
acontece na imaginação do eu lírico. Aqueles que marcaram as alternativas B e C, provavelmente, ficaram presos ao
último verso do poema, no qual o eu lírico faz um convite ao leitor para que este se junte a ele no jantar. Assim, talvez por
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acreditarem que o eu lírico faz o convite por não ter companhia para jantar, eles inferiram que o poema estava marcado
pela tristeza ou indicava solidão. O distrator D (alternativa incorreta) foi aquele que mais atraiu alunos dos três grupos
específicos – menor, médio e melhor desempenho –, possivelmente por interpretarem que o eu lírico sente saudades de
jantar na companhia de alguém. No caso dos alunos do grupo de menor desempenho, o índice de opção por ele (27,3%)
é maior do que o índice de opção pelo gabarito A (24,9%). Já no grupo intermediário, o índice de alunos que escolheram
o distrator D é de 23,8%, menor do que o índice de opção pelo gabarito A (43,8%).
Para desenvolver essa habilidade, podem ser propostas atividades de leitura de poemas em que a informação solicitada
demande a compreensão do texto e inferências simples. Nessas situações de leitura, os alunos precisam ser estimulados
a analisar os elementos que estão na superfície textual com o propósito de alcançar, por meio deles, os sentidos implícitos
do texto.

Exemplo 3
Leia o texto para responder à questão.

A escola da vida
Pedro Bandeira

Ah, você adoraria ter presenciado a primeira reunião entre os alunos da Escola da Bicharada e os da Escola da Civilização! Foi um sucesso! Tanto as crianças filhas dos humanos como os bichinhos filhos dos bichos entusiasmaram-se com
a proposta que foi finalmente aprovada: as duas escolas iriam juntar-se numa só. Assim, convivendo com a natureza e
fazendo amizade com os bichos, os filhos dos humanos, quando crescessem, não teriam coragem de caçar os próprios
ex-colegas de escola!
Quem gostou mesmo da nova escola foram os filhos dos humanos. Afinal, quem não gostaria de poder brincar todos
os dias com coelhinhos, macaquinhos e até uma oncinha mansa, como a Afonsinha?
E, assim, foi criada a Escola da Vida, onde todos os alunos aprenderam que Natureza e Civilização podem conviver
tranquilamente!
(Pedro Bandeira. A Escola da Vida. São Paulo: Melhoramentos, 2005, pp. 21-22. Excerto)

No texto, as palavras “coelhinhos, macaquinhos e oncinha” destacam uma característica desses animais, que é
(A) o tamanho grande.
(B) a feiura do corpo.
(C) o tamanho pequeno.
(D) a coragem animal.
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Comentários
O item avalia a habilidade de o aluno inferir informação subentendida em um texto literário. Para isso, ele precisa
compreender que o uso do diminutivo no texto funciona como suporte para a transmissão daquilo que o autor deseja
expressar. Embora o diminutivo possa ser empregado por um autor para destacar características como “fragilidade”, por
exemplo, em frases como “Esse jovenzinho não aguenta um sopro.”, no texto A escola da vida, o emprego dele indica
uma diminuição de tamanho. Cabia ao aluno identificar o efeito de sentido das expressões “coelhinhos, macaquinhos
e oncinha”, o qual estava relacionado à compreensão global do texto literário. No contexto em que foram empregadas,
as expressões referem-se aos filhotes dos animais, como fica evidente no primeiro parágrafo “Tanto as crianças filhas dos
humanos como os bichinhos filhos dos bichos...”. Portanto, competia ao estudante inferir que, ao fazer uso desse recurso
morfossintático, o autor pretendia destacar o tamanho pequeno dos animais (alternativa C). Mais do que observar o
sentido das expressões, foi bem-sucedido aquele que compreendeu a literariedade do texto, isto é, a especificidade da
enunciação da linguagem literária e da sua autoria (estilo de cada autor).
Em média, apenas 36,1% dos alunos assinalaram o gabarito C, o que indica que a habilidade ainda não foi desenvolvidade pela maioria das crianças. É interessante notar que o distrator D atraiu aproximadamente um terço dos estudantes
(31,3%), porcentagem pouco menor que a dos que assinalaram o gabarito. Provavelmente, as crianças que optaram por
esse distrator ficaram presas à última expressão entre aspas no enunciado da questão (oncinha), relacionando-a à “coragem animal” (alternativa D). Essa relação pode ter sido feita com base em seu conhecimento de mundo, pois, como se
sabe, a onça é considerada um animal destemido, arrojado. Aqueles que assinalaram o distrator A (o tamanho grande),
provavelmente, desconhecem o uso do sufixo “-inho” para expressar o diminutivo. Dos distratores, o B, que relacionava
as expressões à “feiura do corpo”, foi assinalado por apenas 15% dos alunos.
Para desenvolver essa habilidade, podem ser apresentados textos em que os autores fazem uso de recursos ortográficos
e morfossintáticos, com a finalidade de se analisar o efeito de sentido resultante do emprego desses recursos. Podem ser
propostas atividades com textos literários em que os recursos expressivos foram utilizados pelo autor para criar diferentes
efeitos de sentido, a fim de que os alunos possam analisar tanto “o que o autor diz” (o conteúdo do texto) quanto o “como
ele diz” (o modo como ele escreve e os recursos linguísticos que utiliza).

Exemplo 4
Leia o texto e responda à questão.

BURRO

O burro é um grande amigo do homem. Há milhares de anos que o ajuda em muitas tarefas domésticas, como
transporte e para levar carga.
Às vezes, confundem-se os burros com os cavalos. Mas há diferenças: o burro é mais baixinho, tem orelhas mais
compridas e o seu rabo é quase sem pelo, acabando num pequeno tufo de crinas. A cabeça também é bem maior do que
a do cavalo e tem as patas mais curtas.
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Por acaso já reparou que se tivessem riscas pretas e brancas os burros seriam mais parecidos com as zebras do que
com os cavalos? É porque são da mesma família. Aliás, os burros são originários da África, onde vivem as zebras.
Ao cruzar cavalo e burro obtêm-se as mulas. Elas são pacientes, muito trabalhadoras e também bastante fortes. Mas
infelizmente são estéreis (não podem ter crias).
Dizem que os burros são muito teimosos, mas não é verdade. Eles gostam muito de brincar e trabalhar, mas é preciso que os criadores lhes deem muita atenção.
É muito fácil mantê-lo. Come muito pouco e contenta-se com folhas e grãos que os outros animais normalmente
deixam de lado. Mas são exigentes com a água, que tem que ser limpa e sem cheiro.
(Disponível em: www.iguinho.com.br/canalnatureza/burro.html. Acesso: 21.04.2012. Adaptado)

No penúltimo parágrafo, em – Eles gostam muito de brincar e trabalhar... –, a expressão destacada, no contexto,
refere-se
(A) às zebras.
(B) aos cavalos.
(C) aos burros.
(D) aos criadores.

Comentários
A habilidade avaliada pelo item é a de retomar o referente de um elemento que aparece no texto em substituição a outro. O elemento coesivo em questão é o pronome pessoal do caso reto “Eles”, que se refere ao termo “burros”, já citado
no penúltimo parágrafo: “Dizem que os burros são muito teimosos...”. Há, então, uma referência anafórica, que é aquela
na qual o termo substituído já apareceu no texto. Nesse mecanismo de coesão, os objetos referenciais do texto (pessoas,
coisas, lugares, fatos, conceitos, ideias etc.) são introduzidos e, depois, retomados para se relacionarem à medida que o
texto vai progredindo. Recursos linguísticos utilizados com essa finalidade são chamados de recursos coesivos referenciais.
Esse mecanismo de retomada é de domínio da maioria dos alunos, pois, em média, o gabarito C foi assinalado por
57,6% deles. Os que marcaram o gabarito estabeleceram as relações de coesão referencial, observando que o pronome
“Eles” retomava a expressão que o antecedia “burros”. Além do referencial semântico, provavelmente, observaram as
formas masculino/plural do pronome em relação ao seu referente. Esse aspecto não foi sequer observado por aqueles
que assinalaram a alternativa A (zebras), uma vez que não há concordância de gênero entre o pronome referente “eles”
e o substantivo “zebras”. Os que escolheram o distrator B compreenderam tratar-se de uma retomada anafórica e
observaram a concordância de gênero e forma plural, entretanto, provavelmente, ficaram confusos pelo fato de o texto
apresentar paralelamente características dos cavalos e dos burros. Os discentes que marcaram o distrator D podem ter
considerado o pronome “eles” um elemento catafórico, que fazia referência a um termo que ainda não havia aparecido
no texto (criadores). Esse distrator D foi o que mais atraiu alunos dos grupos 2 e 3 (19% e 14,8%, respectivamente), o
que indica que mesmo alunos de melhor desempenho na prova ainda têm alguma dificuldade para compreender esses
elementos coesivos referenciais.
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Para desenvolver essa habilidade, podem ser propostas atividades de leitura de textos não literários que apresentem
formas pronominais em destaque, com o propósito de discutir com os alunos como esse mecanismo de retomada de
objetos-de-discurso contribui para a ligação entre os segmentos do texto (coesão textual). Nessas atividades, os estudantes teriam a oportunidade de analisar como os objetos referenciais do texto (coisas, conceitos, fatos, lugares, pessoas
etc.) são introduzidos e, depois, retomados para se relacionarem à medida que o texto vai progredindo.
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3.3. Itens da Prova do 5° Ano do Ensino Fundamental
Exemplo 1
A terra dos meninos pelados
Graciliano Ramos

Havia um menino diferente dos outros meninos: tinha o olho direito preto, e esquerdo azul e a cabeça pelada.
Os vizinhos mangavam dele e gritavam:
– Ó pelado!
Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se assinar a carvão, nas paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não se zangava; mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por detrás
das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e fechava o olho direito. Quando o aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo. E a cara ficava toda escura.
Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só, e os outros pensavam que ele estava malucando.
Estava nada! Conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de Tatipirun, onde não há cabelos e as pessoas têm um olho preto e outro azul.
(Graciliano Ramos. Alexandre e outros heróis. 14.ª edição. Rio, São Paulo: Record, Martins, 1977)

Essa história se passa em uma
(A) fazenda.
(B) floresta.
(C) cidade.
(D) escola.
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Comentários
O item avalia a habilidade de o aluno identificar o lugar em que se passa a história “A terra dos meninos pelados”. Para
isso, ele precisa atentar para os elementos textuais que dão indício de que a narrativa se passa em uma cidade, tais
como “deu para se assinar a carvão, nas paredes”, “escondiam-se por detrás das árvores da rua”, “desenhava na calçada
coisas maravilhosas”.
Em média, o gabarito C foi assinalado por 57,2% dos alunos. Quando se analisa a distribuição das respostas entre gabarito e distratores pelos grupos específicos de alunos – menor, médio e melhor desempenho – é possível apreender informações importantes. O distrator D foi aquele que mais atraiu alunos do grupo 1, os quais, provavelmente pela menção
a outros meninos que frequentemente conviviam e zombavam de Raimundo Pelado, inferiram que os fatos da narrativa
ocorreram em um ambiente escolar (27,7%). Nesse grupo, a opção por esse distrator foi maior que a opção pelo gabarito (26,8%). Já nos grupos 2 e 3, o distrator B foi o mais assinalado (19,2% e 9,2%, respectivamente). Os alunos que
escolheram os distratores A e B, provavelmente, associaram a ideia contida em “escondiam-se por detrás das árvores da
rua” ao ambiente arborizado (fazenda, floresta), com base em sua percepção de vivência pessoal.
Para desenvolver essa habilidade, o professor pode proporcionar aos alunos a leitura de diferentes textos literários narrativos, publicados em diferentes suportes, ajudando-os a levantar as pistas que o autor deixa no texto para que o leitor
possa identificar os elementos constitutivos da narrativa. No item em análise, trata-se de identificar na superfície textual
os elementos linguísticos que evidenciam o lugar onde acontecem os fatos narrados.

Exemplo 2
Leia o texto e responda à questão.
Querida,
Minha linda princesinha, a cada segundo, a cada dia, a cada ano que passa, eu fico mais feliz e orgulhosa em ver você
crescer assim tão saudável e bela.
Saiba que você é uma das razões principais da minha felicidade. Você preenche a minha vida de paz e esperança, pois
a cada vez que olho para você só consigo imaginar coisas boas para o futuro.
Você é uma criaturinha muito especial e eu sempre peço aos céus para que o seu caminho seja sempre iluminado
e florido.
Com todo o amor e carinho do mundo, receba um beijo meu!
Mamãe
(Disponível em: http://1001cartasdeamor.terra.com.br/cartas.asp?id_carta=14608. Acesso: 21.06.2012. Adaptado)

No contexto da carta, o uso de expressões como “Minha linda princesinha” e “criaturinha” permite afirmar que a autora escreveu esse texto para a sua
(A) prima.
(B) filha.
(C) mãe.
(D) amiga.
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Comentários
A habilidade avaliada por este item é a de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de
um texto, numa situação problema que pergunta a quem se dirige a mensagem. O texto que dá suporte ao item é uma
carta pessoal, gênero textual que circulava com muito mais frequência entre os jovens e adultos do século XX, e que,
hoje, por conta das novas ferramentas tecnológicas, tem sido substituído por e-mails etc. A carta tem como característica
principal a indicação de um destinatário e um remetente específicos. De acordo com seu objetivo, pode ser predominantemente descritiva, dissertativa, injuntiva ou narrativa. Quanto à sua estrutura formal, o texto do item apresenta uma
estrutura bem simples: uma saudação “Querida”, o corpo do texto que se inicia com a expressão “Minha linda princesinha...” e, por último, a despedida carinhosa: “Mamãe”. Todos esses elementos constituem a estrutura fixa de uma carta.
Os percentuais gerais de acerto apontam que pouco menos da metade dos alunos (49,6%) escolheu o gabarito B como
resposta. Analisando o comportamento específico dos grupos, constata-se que os alunos alocados nos grupos 1 e 2 foram
mais atraídos pelo distrator C do que pelo próprio gabarito B, o que não ocorre com aqueles do grupo 3 (73,3% desses
estudantes responderam corretamente à pergunta do item). Mas não deixa de ser significativo que 23,4% dos alunos
desse grupo também tenham sido atraídos pelo distrator C. Os estudantes que marcaram o distrator C, provavelmente,
não observaram os elementos estruturais do texto nem o seu conteúdo, demonstrando não terem familiaridade com o
gênero textual que dá suporte ao item e, também, não atentaram para as “pistas” presentes no texto e no comando do
item (“Minha linda princesinha” e “criaturinha”) que nos remetem ao plano de afetividade mais pessoal; sobretudo, eles
não atentaram para a despedida carinhosa com a qual a autora da carta termina seu texto: “Mamãe”. Provavelmente,
esses estudantes ainda têm dificuldade para diferenciar remetente e destinatário.
Para desenvolver essa habilidade, é preciso retomar o gênero “carta”. Levando em consideração o fato de que esse
gênero é um dos primeiros a ser trabalhado nos anos iniciais do ensino fundamental, espera-se que os alunos avaliados
nesta etapa de escolaridade já tenham estudado o assunto. De qualquer modo, para que todos possam assimilar bem o
conhecimento desse texto, o professor pode trazer para a sala de aula atividades de interpretação das informações de
uma carta e propor o estudo de aspectos formais do gênero, como sua organização interna, sua função social, modos de
circulação, interlocutores etc.
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Exemplo 3
Leia o texto e responda à questão.

(Disponível em: http://smsdc-cms-carloscruzlima.blogspot.com.br/2012/01/30-de-janeiro-dia-mundial-de-combate.html. Acesso: 16.04.2012)

De acordo com o texto, os primeiros sinais da hanseníase são
(A) deformidades em órgãos como fígado e olhos.
(B) manchas dormentes e esbranquiçadas ou avermelhadas.
(C) impureza e podridão na pele.
(D) repugnância e vermelhidão durante a internação.

Comentários
O item avalia se o aluno consegue localizar informação explícita no texto. O autor, a fim de facilitar a compreensão, procurou uma forma bem didática para apresentar os elementos informativos do texto “Entenda a hanseníase”. Em primeiro
plano, em destaque e letras em negrito, aparecem os tópicos: A doença, O tratamento..., A causa..., As pessoas..., Os
primeiros....; e, na respectiva ordem, as explicações sobre cada tópico. Em segundo plano, aparece a imagem de uma
mulher supostamente portadora da hanseníase, e, em seu braço, uma mancha branca representando o primeiro sinal
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da doença. Nesse texto informativo que serviu de suporte à elaboração do item, os recursos verbais e não verbais são
utilizados com a finalidade de esclarecer ao leitor o que é “hanseníase”. O estudante precisa relacionar a linguagem
verbal às imagens para compreender o sentido do texto, que só é possível a partir da interação dessas duas linguagens.
Os alunos que assinalaram o gabarito B (57,7%), provavelmente, compreenderam que as imagens e o texto escrito são
complementares. Quando se analisa a distribuição das respostas entre gabarito e distratores por grupos específicos de
alunos – 1, 2 e 3 – é possível observar que o distrator C foi o mais assinalado por eles, sendo que, no grupo 1, o percentual
de alunos que escolheu este distrator (28,4%) é maior do que aquele que optou pelo gabarito B (27,5%). Os estudantes
que assinalaram o distrator C, provavelmente, ativeram-se ao primeiro tópico “A doença”, no qual se pode encontrar a
afirmação de que a palavra “hanseníase” já foi conhecida como lepra e associada a “impureza, podridão e repugnância”.
Aqueles que assinalaram o distrator A, provavelmente, atentaram para o tópico “A causa...”, que informa que a doença
“pode atacar também órgãos como fígado, testículos e olhos”, mas não compreenderam que o comando da questão solicitava a localização da informação referente aos primeiros sinais da hanseníase. Já os alunos que assinalaram o distrator
D, provavelmente por falta de atenção, não atentaram para o fato de que o texto, no tópico “O tratamento...”, traz a
informação de que não é necessária a internação durante o tratamento de pessoas portadoras da hanseníase (...hoje
pode ser feito em postos de saúde, sem internação).
Para desenvolver essa habilidade, o professor pode valer-se de atividades de leitura de textos semelhantes, nos quais as
linguagens verbal e não verbal complementam-se para a construção do sentido: avisos, cartazes, folhetos informativos
etc. Nesse tipo de texto, há diferentes maneiras de se apresentar um mesmo assunto, por isso as atividades com este
tipo de material devem ser direcionadas para a recuperação das informações considerando cada elemento textual e a
forma peculiar como ele aparece em complemento aos demais elementos. É importante escolher textos cujo assunto seja
relevante para os estudantes e, ao mesmo tempo, do interesse deles, pois, desse modo, aumentam as chances de que
os conhecimentos trabalhados por meio deles sejam assimilados com maior facilidade.
Exemplo 4
Leia o texto para responder à questão.

A lenda do preguiçoso
Giba Pedroza

Diz que era uma vez um homem que era o mais preguiçoso que já se viu debaixo do céu e acima da terra.
Cresceu na maior preguiça e fastio. Nada de roça, nada de lida, tanto que um dia o moço se viu sozinho no pequeno
sítio da família onde já não se plantava nada. O mato foi crescendo em volta da casa e ele já não tinha o que comer. Vai
então que ele chama o seu compadre e pede pra ser enterrado ainda vivo.
E lá se foi o cortejo. Ia carregado por alguns poucos, nos braços de Josefina, sua rede de estimação. Quando passou
diante da casa do fazendeiro mais rico da cidade, este tirou o chapéu, em sinal de respeito, e perguntou:
“Quem é que vai aí? Que Deus o tenha!”
“Deus não tem ainda, não, moço. Tá vivo.”
E quando o fazendeiro soube que era porque não tinha mais o que comer, ofereceu dez sacas de arroz. O preguiçoso levantou a aba do chapéu e ainda da rede cochichou no ouvido do homem:
“Moço, esse seu arroz tá escolhidinho, limpinho e fritinho?”
“Tá não.”
“Então toque o enterro, pessoal.”
(Giba Pedroza. A lenda do preguiçoso. In: A lendo do preguiçoso e outras histórias. São Paulo: editora Cortez, 2011. Com cortes)

Quem diz a frase “Então toque o enterro, pessoal.” é
(A) Josefina.
(B) o compadre.
(C) o preguiçoso.
(D) o fazendeiro.
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Comentários
A questão avalia a habilidade de identificar os elementos constitutivos da narrativa, em uma tarefa em que se investiga
se o aluno consegue identificar o enunciador do discurso direto em um texto narrativo. Para isso, ele precisa mobilizar
seus conhecimentos escolares sobre a estrutura e organização da narrativa de ficção e de seus componentes e observar a
estratégia utilizada pelo narrador para apresentar as personagens e trazer para o texto, de forma simulada, outras vozes.
O diálogo das personagens segue a estrutura clássica das narrativas, com presença explícita dos verbos “perguntar” e
“cochichar”, da denominação da personagem, da separação do parágrafo, da marcação com dois-pontos e aspas. Tudo
para delimitar claramente que o narrador iria dar a “voz” às personagens.
Em média, 50,5% dos alunos marcaram a alternativa C, o gabarito. Eles, possivelmente, reconheceram que o trecho em
destaque no comando do item, pelo diálogo entre o fazendeiro e o preguiçoso, mostra o primeiro oferecendo dez sacas de
arroz ao segundo que, por sua vez, ao perceber que o arroz não estava “escolhidinho, limpinho e fritinho”, disse: “Então
toca o enterro, pessoal”. Os alunos que escolheram o distrator A (15,7%) podem ter se apoiado na ideia de que a rede
Josefina, a melhor e única companheira do preguiçoso, por meio do recurso da personificação, teria dito: “Então toque o
enterro, pessoal.”. Aqueles que optaram pelo distrator B (12,3%) apoiaram-se, provavelmente, na ideia de que quem
ajudou o preguiçoso a ser enterrado vivo foi o compadre, logo essa relação de cumplicidade, de amizade verdadeira entre
os dois, gerou a interpretação de que o compadre faria tudo em nome do amigo. Já o distrator D foi o mais assinalado por
discentes dos três grupos específicos – menor, médio e melhor desempenho – (21,4%). Provavelmente, eles concluíram,
pelo diálogo entre o fazendeiro e o preguiçoso no final da história, que o fazendeiro teria dito essa frase, sobretudo em
função da ausência de indicação do enunciador no final do parágrafo que contém o discurso direto.
Para desenvolver essa habilidade, a análise de textos literários em sala de aula precisa ser uma constante, de modo que
o aluno possa recuperar os elementos constitutivos da narrativa ficcional – especificamente como neste item em análise,
o enunciador do discurso direto. O emprego das aspas, por exemplo, é bastante comum quando se quer isolar no texto a
voz de um personagem em discurso direto. A fim de que se possa compreender semântica e esteticamente as narrativas
literárias, faz-se necessária uma análise cuidadosa de como estão combinados no texto o discurso do narrador e os discursos das personagens, ou seja, as várias vozes que se alternam. Daí a importância de persistir no estudo dos discursos
direto, indireto e indireto livre.

41

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014

3.4. Itens da Prova da 7ª Série do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Leia o texto para responder à questão.

A raposa e o corvo
Esopo

O Corvo apanhou um queijo e, com ele fugindo, pousou sobre uma árvore. Viu-o a Raposa, e desejou comer o seu
queijo; e, pondo-se ao pé da árvore, começou a dizer ao Corvo:
– Por certo que és formoso, e gentil-homem, e poucos pássaros há que te ganhem. Tu és bem disposto e mui galante; se acertaras de saber cantar, nenhuma ave se comparará contigo.
O Corvo, soberbo destes gabos* e desejando lhe parecer bem, levantou o pescoço para cantar; porém abrindo a
boca, caiu-lhe o queijo. A Raposa o tomou e foi-se, ficando o Corvo faminto e corrido de sua própria ignorância.
(Esopo. Fábulas de Esopo. Tradução de Manuel Mendes da Vidigueira. Évora: por Manuel da Lyra, 1603.
Disponível em: http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/infantil/esopo2.htm. Adaptado)

* gabos: elogio

No texto, há uma relação de causa e efeito que indica uma situação a ser superada. Indique essa relação.
(A) Por se sentir desafiado e insultado pela Raposa, o Corvo abriu a boca para cantar.
(B) Por querer demais ouvir o Corvo cantar, a Raposa dedicou-lhe elogios excessivos.
(C) Por não acreditar na Raposa, o Corvo decidiu testar seu talento musical.
(D) Por querer tomar o queijo para si, a Raposa convenceu o Corvo de que ele podia cantar.

Comentários
O item avalia se o aluno desenvolveu a habilidade de estabelecer relações de causa e consequência entre informações
explícitas distribuídas ao longo de um texto. O suporte utilizado nessa questão é uma fábula, gênero textual constituído
de narrativa alegórica curta, cujos personagens, geralmente animais, agem como seres humanos a fim de expressarem
um preceito moral, ensinar valores etc. O comando da questão requer que – a partir da leitura da fábula e do consequente entendimento das relações de sentido existentes entre os elementos explícitos da organização textual – o aluno
compreenda quais são e como se dão as relações de causa e consequência (ou efeito) entre as partes do texto.
Os alunos que escolheram o gabarito (alternativa D) perceberam, ao avaliarem dados explícitos na fábula de Esopo,
que o fato de a Raposa querer tomar o queijo do Corvo para si foi a causa que acarretou a seguinte consequência: a
Raposa convenceu o Corvo de que ele podia cantar. Essa alternativa foi assinalada por mais de 45% do total de alunos
respondentes. No grupo de melhor desempenho nos testes (grupo 3), o gabarito foi assinalado mais de 70% dos alunos;
no grupo de desempenho médio (grupo 2), pouco mais de 40% acertaram a questão; e, no grupo de menor desempenho
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(grupo 1), quase 20% dos alunos optaram pela alternativa correta. Esses dados mostram que, com exceção do grupo 3,
boa parte dos alunos ainda não desenvolveu satisfatoriamente essa habilidade. Assim, a questão apresentou dificuldade
média.
Entre os distratores (alternativas incorretas), dois se destacam: A e B. O distrator A foi atraente para muitos alunos,
especialmente dos grupos 1 e 2. Provavelmente, esses alunos entenderam que implicitamente a Raposa desafiou o Corvo
a cantar, no entanto não é correto dizer que ela o insultou. O distrator B também atraiu grande número de alunos dos
grupos 1e 2. É presumível que esses estudantes fizeram essa escolha por notarem nessa alternativa que a Raposa dedicou ao Corvo elogios excessivos, porém não atentaram para uma inverdade constante nessa opção: a Raposa queria
demais ouvir o Corvo cantar. É interessante notar que, no grupo de menor desempenho, o número de estudantes que
optaram pelo distrator B foi maior do que o número dos que optaram pelo gabarito.
O desempenho médio dos alunos neste item aponta que ainda é preciso trabalhar a leitura de textos de diferentes gêneros, de modo que o aluno, indo além da localização de informações na superfície textual, seja capaz de reconhecer,
entre outras, relações de causa e consequência entre as partes do texto, que estão tramadas, articuladas. São essas articulações que permitem que o leitor constate as relações de causa e efeito, motivo e comportamento, afirmação e comprovação, problema e solução etc. O professor deve ensinar o aluno a perceber as relações lógicas que formam o texto.

Exemplo 2
Leia o texto para responder à questão.

O cão e a carne
Esopo

Levava um Cão na boca um pedaço de carne, passava com ela em um rio, e vendo no fundo da água a sombra da
carne maior, soltou a que levava nos dentes, por tomar a que via dentro na água. Porém como o rio levou para baixo com
sua corrente a verdadeira, levou também a sombra e ficou o Cão sem uma e sem outra.
(Esopo. Fábulas de Esopo. Tradução de Manuel Mendes da Vidigueira. Évora: por Manuel da Lyra, 1603.
Disponível em: http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/infantil/esopo2.htm)

Ao ler essa fábula, em que um cão perde um bom pedaço de carne por desejar um pedaço ainda maior, concluímos que
sua moral é:
(A) A ganância é uma qualidade que deve ser cultivada.
(B) O descuido é o pior defeito dos cães.
(C) Quem quer demais, tudo perde.
(D) As aparências não enganam.
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Comentários
O item avalia se o aluno desenvolveu a habilidade de inferir a moral de uma fábula, estabelecendo uma relação entre
a moral e o tema. O texto utilizado como suporte da questão é uma fábula de Esopo, escritor grego que viveu na Antiguidade, ao qual se atribui a criação do gênero literário “fábula”. As fábulas são narrativas curtas cuja ficção alegórica é
utilizada para sugerir uma reflexão de ordem moral. A história é usada para o ensinamento ou o conselho que o autor
quer transmitir. Para realizar a tarefa solicitada, o estudante precisa compreender a intenção do autor ao escrever a
história (qual é o preceito moral a ser ensinado). Em “O Cão e a carne”, a personagem é um cão cujas ações ensinam
ao leitor uma norma de conduta, sugerindo-lhe agir de um determinado modo. O texto apresenta o Cão como um ser
dominado pela gula, o que não lhe permite ter uma visão crítica da realidade. Assim, ao cobiçar um pedaço de carne
maior que aquele que já possui, o Cão se deixa enganar por um reflexo e acaba perdendo o pedaço de carne que leva
preso na boca.
Os alunos que assinalaram o gabarito (C) compreenderam que o texto ensina que um provável dano decorrente do vício
da gula (ou da ganância) consiste tanto no fracasso em conquistar aquilo que se busca quanto na perda daquilo que se
tem. O cão da história representa a gula (a ganância) daqueles que, muitas vezes por interesse, arriscam o que possuem
e perdem tudo. A alternativa correta foi assinalada por mais de 65% do total de alunos respondentes. No grupo de
melhor desempenho nos testes (grupo 3), o gabarito foi assinalado por quase 88% dos alunos; no grupo de desempenho
médio (grupo 2), quase 60% dos alunos acertaram a questão; no grupo de menor desempenho (grupo 1), mais de 30%
dos alunos marcaram a opção correta. Em geral, o item pode ser considerado fácil. Entre os distratores (alternativas
incorretas), as opções A e B devem ser destacadas, pois foram consideravelmente atrativas para os grupos 1 e 2. Os
alunos que escolheram a alternativa A provavelmente entenderam que o texto trata de ganância, mas não perceberam
que essa característica é apresentada como um vício que não deve ser cultivado. Quanto à escolha da alternativa B, os
alunos, possivelmente, fizeram uma leitura literal do texto, sem atentar para o fato de que a fábula traz dados concretos
(figuras) para, por meio deles, revelar significados mais abstratos (temas). Eles perceberam que o texto apresenta um
cão que tem o descuido como defeito. No entanto, esse texto objetiva combater a ganância nas pessoas, e não avaliar
o comportamento animal. Ainda que o texto julgasse os cães em geral, só seria possível dizer, a partir da fábula “O Cão
e a carne”, que o descuido é apenas um defeito, não sendo possível precisar se se trata do pior defeito. Quem assinalou
os distratores, provavelmente, não tem ainda noção dos elementos constitutivos do gênero “fábula”, não compreendeu o
texto ou não sabe depreender dos elementos figurativos a temática que aponta para a moral de uma fábula.
Para desenvolver essa habilidade, é preciso trabalhar em sala de aula o gênero “fábula”, analisando os elementos constitutivos do gênero e as relações de produção, circulação e recepção desse texto literário. É necessário que o professor
ensine aos alunos identificar temas em textos figurativos, correlacionando adequadamente os elementos abstratos e
concretos.

Exemplo 3
Leia o texto para responder à questão.

O navio das sombras
Érico Verissimo

É noite escura e o cais está deserto. Ivo ergue a gola do sobretudo. Sente muito frio, e o silêncio enorme e hostil
enche-o de um vago medo. Vai viajar. Mas é estranho... Tudo parece diferente do que ele sempre imaginara. O grande
transatlântico se desenha sem contornos certos contra o céu de fuligem. Não se vê um só vulto humano no cais. Adivinha-se, entretanto, na treva, a presença rígida e gelada dos guindastes.
Os minutos passam. Ivo olha. Sim, agora vê com mais clareza a silhueta do grande barco. A grande Viagem! O seu
sonho vai se realizar. Ficarão para trás todas as suas angústias. É uma libertação.
(Érico Veríssimo. O navio das sombras. In: Contos. Porto Alegre: Editora Globo, 1978, p. 13. Fragmento)

Para descrever o ambiente em que se passa a cena, o narrador indica marcas de tempo e espaço no seguinte segmento
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do texto:
(A) É noite escura e o cais está deserto.
(B) Vai viajar.
(C) Tudo parece diferente do que ele sempre imaginara.
(D) Não se vê um só vulto humano no cais.

Comentários
O item avalia se o aluno desenvolveu a habilidade de identificar marcas de tempo e de lugar em um enunciado de uma
narrativa. Essa questão utiliza como suporte um excerto do conto “O Navio das Sombras”, de Erico Veríssimo. Para atender adequadamente ao que foi requisitado no comando do item, o aluno deve identificar a alternativa em que o narrador,
descrevendo o ambiente em que se passa a cena do conto, indica marcas de tempo e de espaço.
Os alunos que assinalaram o gabarito A compreenderam que a cena (a ação da personagem Ivo) se desenvolve no período da noite (tempo) em um determinado cais (lugar): “É noite escura e o cais está deserto”. Essa alternativa foi assinalada por quase 53% (mais da metade) do total de alunos respondentes. No grupo de melhor desempenho no teste (grupo
3), o gabarito foi assinalado por quase 75% dos alunos; no grupo de desempenho médio (grupo 2), mais de 47% dos
alunos acertaram a questão; no grupo de menor desempenho (grupo 1), cerca de 30% dos alunos marcaram a opção
correta. A partir desses dados, pode-se concluir que a questão apresentou média dificuldade. Considerando os distratores
(alternativas incorretas), observa-se que a alternativa B foi escolhida por muitos alunos, especialmente do grupo 1, cuja
porcentagem de estudantes que optou por ela (32,2%) foi superior à dos que escolheram o gabarito (28,4%). O número
de alunos do grupo 2 que assinalaram esse distrator também foi considerável (quase 20%). Pode-se inferir que esses
alunos apresentam falhas quanto ao aprendizado da estrutura narrativa, pois não conseguiram identificar dois elementos
essenciais desta: tempo e espaço. Além disso, sem observarem que o comando da questão fala em “descrever o ambiente em que se passa a cena”, tais alunos marcaram uma alternativa que apresenta somente uma locução verbal. Sobre
o distrator C, nota-se que este também atraiu grande número de alunos dos grupos de desempenho 1 e 2. Esses alunos
assinalaram essa alternativa por se sentirem, talvez, atraídos pelo valor temporal do advérbio “sempre”. No entanto, esse
advérbio não se refere ao tempo em que se passa a cena, mas a uma imaginação que continuamente acompanhou a
personagem. Já o distrator D, assinalado por mais de 10% dos respondentes da prova, foi escolhido provavelmente por
apresentar um elemento espacial: cais.
O desempenho mediano dos alunos mostra que é necessário, na leitura de textos narrativos, trabalhar com maior aprofundamento a estrutura narrativa, de modo que os alunos não só aprendam quais são os elementos desta mas também
entendam como eles se inter-relacionam.
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Exemplo 4
Leia o texto para responder à questão.

(Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-4oJ9K7lkLik/UEf09fVrmoI/AAAAAAAAAkY/7mCkxU5js9c/s1600/
ginastica-laboral-14.jpg. Acesso em 28 out. 2012)

Acima, as imagens e textos escritos são utilizados para demonstrar um exercício de alongamento. Os recursos verbais e
não verbais, nesse caso,
(A) são utilizados separadamente para demonstrar hábitos certos e errados.
(B) são complementares, com o intuito de auxiliar o leitor na prática do exercício.
(C) são complementares, uma vez que as imagens demonstram como se deve ler o texto.
(D) pretendem demonstrar duas formas diferentes de se praticar o exercício.
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Comentários
O item, cujo texto utilizado como suporte é um cartaz (gênero) do tipo injuntivo/instrucional, avalia se o aluno desenvolveu a habilidade de identificar recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar ou mudar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural, social ou ambiental. No texto, a proposta comunicativa
do emissor é instruir o interlocutor acerca dos procedimentos/orientações para realização de uma ação. Esse item solicita
do aluno a reconstrução do sentido de um texto em que se utilizam recursos verbais e não verbais correlacionados para
instruir o leitor a realizar corretamente exercícios de alongamento em ambiente e horário de trabalho. Valendo-se de uma
linguagem simples, aliada à objetividade e à clareza de ideias, o texto do cartaz numera as ações a serem realizadas
(de 1 a 3), confirmando a ordem adequada de realização dos exercícios. Primeiramente, o texto ensina a posição inicial
(estar sentado com o tronco ereto, os joelhos em ângulo de 90 graus e pés levemente afastados). Em seguida, utilizando
verbos no imperativo (inspire, incline) e no infinitivo – também com valor imperativo – (entrelaçar, puxar), o texto per
suade o leitor a se alongar. Os advérbios e locuções adverbiais contribuem para esclarecer a direção, o modo e a duração
dos exercícios de alongamento. As ilustrações, também numeradas de 1 a 3, complementam o texto. Note-se que, na
correlação entre a linguagem verbal e a não verbal, exige-se precisão. A falta de um dos passos a serem seguidos pode
causar problemas na execução do exercício físico, percebendo-se assim uma organização lógica: um passo só pode ser
feito após o outro. As ilustrações facilitam a compreensão das instruções.
Os alunos que assinalaram o gabarito (alternativa B) demonstraram-se capazes de correlacionar recursos verbais e não
verbais empregados no cartaz, notando a complementaridade existente entre eles, a qual auxilia o leitor na prática dos
exercícios de alongamento. No entanto, o índice geral de acertos aponta a dificuldade que a maioria dos alunos apresentou para responder adequadamente ao item. A alternativa correta foi assinalada por pouco mais de 32% (menos de um
terço) do total de alunos respondentes. Mesmo no grupo de melhor desempenho no teste (grupo 3), o gabarito foi assinalado por pouco mais da metade dos respondentes (50,8%). Quanto aos distratores (alternativas incorretas), destaca-se
o grande número de alunos atraídos pelas alternativas A e D. Sobre o distrator A, percebe-se que, no grupo de menor
desempenho e no de desempenho médio (grupos 1 e 2), mais de um quarto de cada grupo assinalou essa alternativa
por, provavelmente, não compreender que os recursos verbais e não verbais estão integrados no cartaz para demonstrar
e incentivar a prática de um hábito certo (adequado), não um hábito errado (inadequado). Quanto ao distrator D, é
notável o número de alunos que o escolheram: no grupo 1, quase um terço dos respondentes; no grupo 2, mais de um
terço; no grupo 3, quase um quarto. Possivelmente, esses alunos assinalaram a alternativa D por confundirem duas formas diferentes que contribuem “para se entender” o exercício com duas formas diferentes “de se praticar” o exercício.
No geral, a questão foi considerada difícil, o que se explica tanto pela complexidade do cartaz, formado de recursos
verbais e não verbais, quanto pela necessidade de compreensão da relação existente entre esses recursos e da finalidade
deles. Talvez, nesse grupo de respondentes, não seja comum a interpretação crítica de textos compostos de recursos
verbais e não verbais, embora a sociedade atual utilize cada vez mais textos com tais características. Assim, ao se trabalhar essa habilidade com os alunos, é importante explorar toda sua potencialidade, principalmente com relação ao
elemento não verbal, que não deve ser meramente ilustrativo, mas exercer função significativa no processo de produção
de sentido da mensagem veiculada. O professor deve trabalhar a leitura de gêneros constituídos pelas linguagens verbal
e não verbal, como cartazes, folhetos, propagandas impressas, rótulos de produtos, manuais de instrução, anúncios de
jornais e revistas, folders etc.
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3.5. Itens da Prova da 8ª Série do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Leia o texto para responder à questão.

Palavras, palavrinhas, palavrões
Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir
depois. Para ela, todas eram interessantes: as pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões.
Só que os outros não achavam interessante. E, às vezes, nem ela mesma entendia. Ou entendia os outros.
Às vezes ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito. Como no dia em que um homem
falou na rua:
– Tem um paralelepípedo solto … Cuidado.
PARALELEPÍPEDO? Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho.
(Ana Maria Machado. Palavras, palavrinhas, palavrões. Quinteto Editorial)

Esse texto fala sobre uma menina que
(A) queria aprender palavras novas.
(B) gostava das aulas de português.
(C) ficava ouvindo os outros falando.
(D) conversava com os homens na rua.

Comentários
O item avalia a habilidade dos alunos para localizar no texto informações explícitas, relativas à descrição de características de determinado objeto, fenômeno, lugar ou pessoa. Nesse caso, foi elaborado a partir de um fragmento do texto
literário “Palavras, palavrinhas, palavrões“, de Ana Maria Machado. Nessa narrativa, a protagonista é uma menina que
se sente atraída pelo vasto mundo das palavras, que busca constantemente novas palavras das quais possa se apropriar,
compreender os significados para, depois, utilizá-las. Trata-se de um excerto curto que pode ser considerado como de
baixa complexidade temática. A linguagem utilizada e o emprego de períodos simples contribuem para a sua compreen
são. Nesse sentido, o texto selecionado constitui-se como um importante elemento facilitador, na medida em que se
mostra bastante adequado para que os alunos possam mobilizar a habilidade avaliada, já que a informação necessária
para responder corretamente o item pode ser tanto recuperada a partir da compreensão do sentido global do texto
como também ser localizada no trecho: “[...] Estava sempre querendo aprender palavras novas”. As tarefas de localizar
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requerem do leitor uma varredura no texto em busca da informação requisitada. Essas informações (características,
fatos, opiniões, procedimentos, argumentos etc.) encontram-se, geralmente, em partes específicas do texto, embora em
alguns casos possam estar distribuídas ao longo do texto ou envolver algum grau de inferência ou categorização.
O índice médio de acertos de 80,5% evidencia que, em contextos de leitura como esse – texto literário curto, de fácil
entendimento e com a informação que precisa ser localizada figurando já no início do texto –, os alunos na série avaliada
desenvolveram satisfatoriamente essa habilidade.
Quando se analisa a distribuição das respostas entre gabarito e distratores por grupos específicos de alunos – 1, 2 e 3 –,
é possível observar que o distrator B foi o que mais atraiu alunos do grupo 1 (20,3%), e o distrator C o que mais atraiu
alunos dos grupos 2 e 3 (7,8% e 2,4%, respectivamente). Provavelmente, os estudantes que optaram pelo distrator B
inferiram que, por gostar de palavras novas, a menina gostava também das aulas de português, já que, supostamente,
nelas teria a oportunidade de aprender uma porção delas. Aqueles que optaram pelo distrator C, provavelmente, ficaram
presos às seguintes informações do texto: “Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente.” / “Às vezes ela ouvia
alguém dizer umas palavras imensas...”. Assim, concluíram que ela tinha o hábito de ficar ouvindo as pessoas falarem.
Já os que optaram pelo distrator D (4,1% dos respondentes), provavelmente, fixaram-se no seguinte trecho do segundo
parágrafo: “Como no dia em que um homem falou na rua...”, concluindo que era com ela que o homem estava falando.
Assim, apesar de o expressivo índice médio de acertos evidenciar que essa é uma habilidade bem desenvolvida pelos
alunos, deve ser levado em conta que aproximadamente um quinto dos alunos de menor desempenho tenha optado por
uma das alternativas incorretas nesse contexto de leitura. Diante desse dado, é necessário que se considerem meios de
trabalhar com os alunos para que eles possam consolidar essa habilidade. Nesse caso, podem ser propostas atividades
de recuperação de informações em textos diversos, especialmente de gêneros textuais como propaganda e notícia, que
costumam ser muito apropriados para essa finalidade. Para que também os alunos dos grupos 2 e 3 possam consolidar
ainda mais essa habilidade, recomenda-se a proposição de várias situações de leitura que envolvam a recuperação de
informações em textos mais longos e complexos, em que a informação solicitada demande também a compreensão
global do texto e a realização de inferências simples.

Exemplo 2
Leia o texto e responda à questão.

A LENDA DO DIAMANTE
Antes, muito antes do ano de 1500, o Brasil chamava-se Pindorama e vivia à sombra de mil palmeiras.
Foi nessa época que o índio Oiti, valente entre os mais valentes, despediu-se de Potira, sua esposa, e desceu o rio
para dar combate a uma tribo inimiga.
Doze luas passaram-se sem que o moço guerreiro voltasse.
E quando lhe veio a certeza de que não o veria mais, Potira chorou de saudades. Suas lágrimas misturaram-se com a
areia da praia, e Tupã transformou-as em diamantes.
E aí está a origem dessa pedra preciosa. Proveio de lágrimas de amor.
(Nair Starling. Nossas Lendas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1968)

Infere-se desse texto que os indígenas marcavam o tempo por meio
(A) da areia.
(B) da lua.
(C) do diamante.
(D) do sol.
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Comentários
No item é avaliada a habilidade dos alunos para inferir informações pressupostas ou subentendidas, com base na compreensão global de um texto. Para avaliar essa habilidade, apresenta o texto da narrativa “A lenda do diamante”, de
Nair Starling. Esse fragmento da narrativa retrata o episódio em que o índio Oiti, guerreiro valente, parte para combater
uma tribo rival e nunca mais retorna para a sua esposa, Potira. Trata-se de uma narrativa curta e de baixa complexidade
temática, já que a linguagem sobre a qual o texto se estrutura é bastante objetiva.
Para localizarem a resposta correta em um item que avalia essa habilidade, os alunos precisam saber que um texto
apresenta informações explícitas, que podem ser localizadas na sua superfície, e informações implícitas, que precisam ser
identificadas a partir da construção do sentido global do texto. Logo, para mobilizar essa habilidade, os alunos precisarão
recuperar informações que não se revelam num nível de leitura superficial, em que o leitor se atém apenas ao que pode
ser localizado de maneira clara na superfície do texto, mas que podem ser inferidas, recuperadas, a partir de pistas contidas no contexto das informações; nesse caso, é fundamental que o aluno consiga apreender o sentido global do texto.
Desse modo, as características do texto aqui apontadas, que facilitam a sua compreensão, tornam-no muito adequado
para avaliar se os alunos já desenvolveram essa habilidade de leitura.
O índice médio de acertos foi de 52,5%, resultado que permite classificar o item como de dificuldade média. Nesse caso,
é possível afirmar que o item mostrou-se bastante adequado para discriminar: quando se consideram os resultados dos
alunos por grupos de desempenho, é possível notar que os alunos do grupo 1, o grupo com menor desempenho na prova,
alcançam um percentual de 27,8% de acertos – mas o percentual de alunos que optam pela resposta correta aumenta,
como é desejável, à medida que melhora o desempenho dos alunos na prova, culminando com 80,3% dos alunos do
grupo 3, representativo dos alunos com melhor desempenho na prova, optando corretamente pelo gabarito. Apesar dessa
boa discriminação, é preocupante que, entre os alunos classificados no grupo 1, apenas 27,8% deles tenham respondido
corretamente o item, enquanto um percentual de 72,2% optou por algum dos distratores (alternativas A, C e D). Dentre essas alternativas, as que mais atraíram os alunos desse grupo foram A e C, (21,8% e 31,7%, respectivamente).
Mesmo no grupo 2, o distrator C ainda é a opção escolhida por mais de um quarto dos alunos. Quanto aos alunos que
optaram pelo distrator C, provavelmente, ficaram presos ao assunto principal do texto, a origem dos diamantes: “[...]
E ai está a origem dessa pedra preciosa. Proveio das lágrimas de amor”. De fato, como o tema do texto é a origem dos
diamantes, e há uma sequência cronológica nos fatos narrados, é válida a hipótese de que os alunos tenham estabelecido
alguma relação de sentido entre a sequência cronológica dos fatos e a marcação de tempo a que se refere o comando.
Diante desse resultado, e especialmente se for levado em conta que o item parte de um texto de fácil leitura, é necessário que se considerem meios de trabalhar com os alunos para que eles possam melhorar essa habilidade de leitura.
Nesse caso, podem ser propostas atividades de recuperação de informações, em textos diversos, que exijam do aluno a
interpretação das camadas mais profundas de significado, que depende essencialmente da compreensão do seu sentido
global. Para que também os alunos dos grupos 2 e 3 possam consolidar essa habilidade, recomenda-se a proposição de
várias situações de leitura que envolvam a construção desses significados em textos mais longos e complexos.
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Exemplo 3
Leia o texto e responda à questão.

Entre irmãos
O menino sentado à minha frente é meu irmão, assim me disseram; e bem pode ser verdade, ele regula pelos dezessete anos, justamente o tempo que estive solto no mundo, sem contato nem notícia. Quanta coisa muda em dezessete anos, até os nossos sentimentos, e quanta coisa acontece – um menino nasce, cresce e fica quase homem e de repente nos olha na cara e temos que abrir lugar para ele em nosso mundo, e com urgência porque ele não pode mais ficar
de fora.
A princípio quero tratá-lo como intruso, mostrar-lhe a minha hostilidade, não abertamente para não chocá-lo, mas de
maneira a não lhe deixar dúvida, como se lhe perguntasse com todas as letras: que direito tem você de estar aqui na intimidade de minha família, entrando nos nossos segredos mais íntimos, dormindo na cama onde eu dormi, lendo meus
velhos livros, talvez sorrindo das minhas anotações à margem, tratando meu pai com intimidade, talvez discutindo a minha
conduta, talvez até criticando-a? Mas depois vou notando que ele não é totalmente estranho, as orelhas muito afastadas
da cabeça não são diferentes das minhas, o seu sorriso tem um traço de sarcasmo que eu conheço muito bem de olhar-me ao espelho, o seu jeito de sentar-se de lado e cruzar as pernas tem impressionante semelhança com o meu pai. De
repente fere-me a ideia de que o intruso talvez seja eu, que ele tenha mais direito de hostilizar-me do que eu a ele, que
vive nesta casa há dezessete anos.
(J.J. Veiga. Os cavalinhos de Platiplanto. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1981. Fragmento)

Nesse trecho, percebe-se que o papel desempenhado pelo narrador será o responsável pela geração de um conflito. Isso
acontece porque ele
(A) abandona a família em função do nascimento de seu irmão mais novo.
(B) retorna à família após muito tempo sem dar notícias, encontrando um novo irmão.
(C) revela ciúmes e desprezo pelo irmão que era muito próximo e dedicado ao pai.
(D) rejeita o irmão por ciúme de sua aparência tão semelhante à do pai.

Comentários
O item apresenta um trecho do conto “Entre irmãos”, de José J. Veiga. Trata-se de uma narrativa, em primeira pessoa, na
qual a personagem principal retoma eventos do seu passado. Nesse trecho do conto, a personagem narra suas recordações sobre o momento em que se vê frente a frente com seu irmão, a quem até então não conhecia, e procura descrever
o clima de desconforto, a situação extremamente constrangedora e as emoções, por vezes contraditórias, suscitadas por
aquele encontro inesperado.
Por meio deste item, avalia-se a habilidade do aluno em inferir o conflito gerador de uma narrativa, avaliando as relações
de causa e efeito que se estabelecem entre os segmentos do texto. Para responder o item, o aluno precisa, inicialmente,
identificar que o texto motivador selecionado, que pode ser considerado relativamente sofisticado para alunos nesse nível
de escolaridade, é do gênero narrativo; uma vez identificado o gênero do texto, precisará saber, então, que toda narrativa obedece a um esquema de constituição, de organização interna, que geralmente compreende as seguintes partes:
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introdução, desenvolvimento, instalação do conflito, estabelecimento do clímax e, por fim, o desfecho. Logo, as operações
mentais que o aluno deverá fazer, para que possa responder corretamente o item – saber identificar o gênero do texto
motivador, compreender minimamente a sua estrutura de organização interna e inferir, nesse contexto, o conflito – atribuem certa complexidade à habilidade aqui avaliada.
Talvez por se tratar de uma habilidade de leitura que exige dos alunos operações mentais mais complexas, parece que
ela ainda não foi satisfatoriamente desenvolvida por eles nesse nível de escolaridade, conforme atestam os resultados.
Os índices gerais de acertos revelam que, do total de alunos, apenas 40,9% responderam corretamente o item. Mesmo
entre os alunos do grupo 3, que obtiveram melhor desempenho na prova, apenas pouco mais da metade deles optaram
corretamente pelo gabarito; na outra ponta, os alunos do grupo 1, que tiveram menor desempenho na prova, o percentual de acertos foi de apenas 28,4%. Quando se analisa a distribuição das respostas entre gabarito e distratores por grupos
específicos de alunos – 1, 2 e 3 –, é possível observar que o distrator A foi o que mais atraiu alunos do grupo 1 (26,4%),
enquanto os distratores C e D foram os que mais atraíram os alunos dos grupos 2 e 3. Os percentuais de escolha dos
distratores, especialmente nos grupos 1 e 2, evidenciam que houve certa dispersão qunto à escolha das alternativas e que
portanto não houve um distrator que tenha se destacado na preferência absoluta dos alunos. Esse dado permite levantar
a hipótese de que os distratores não interferiram diretamente no resultado dos alunos frente à habilidade avaliada: o que
de fato o resultado parece revelar é, como se disse, que essa é uma habilidade de leitura complexa, que os alunos ainda
não conseguiram desenvolver satisfatoriamente.
Como essa é uma habilidade de leitura estreitamente relacionada a textos do gênero narrativo, para que os alunos possam desenvolvê-la, ou melhorá-la, os professores podem propor atividades de leitura desse gênero textual, trabalhando
com os alunos a identificação dos elementos que compõem seu esquema de organização interna, a interpretação de
cada uma das partes do texto, bem como em que medida elas se relacionam para garantir a coerência interna. Nesse
caso, o conto, por se tratar, geralmente, de uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito, poderia ser utilizado
com os alunos que precisam desenvolver essa habilidade de leitura. Já a crônica, por ser um texto que geralmente traz
um significado subjacente a um comentário sobre algo do cotidiano – que pode ser recuperado apenas nas camadas mais
profundas de significado, pode ser ideal para se trabalhar com os alunos que precisam apenas consolidá-la.

Exemplo 4
Leia o texto e responda à questão.

Cajuína
Existirmos, a que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina
Vi que és um homem lindo e que acaso a sina
Do menino infeliz não se nos ilumina
Tampouco turva-se a lágrima nordestina
Apenas a matéria vida era tão fina
E éramos olharmo-nos intacta retina
A cajuína cristalina em Terezina.
No verso – Pois quando tu me deste a rosa pequenina –, o termo destacado expressa a ideia de
(A) dúvida.
(B) lugar.
(C) modo.
(D) tempo.
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Comentários
Para avaliar a habilidade dos alunos em estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por conjunções ou advérbios,
o item apresenta como texto motivador versos da música “Cajuína”, de Caetano Veloso. O segundo verso da letra da
canção – “Pois quando tu me deste a rosa pequenina”. – é o recorte utilizado como exemplo de contexto em que são
estabelecidas relações de sentido dessa natureza por meio desses elementos. Apesar de o texto motivador poder ser considerado de difícil leitura para alunos nesse nível de escolaridade, o recorte utilizado no comando pode ser mais facilmente
interpretado. Assim, para responder corretamente o item, o aluno precisaria reconhecer que o termo destacado, no plano
semântico, expressa uma circunstância bem definida em relação ao evento “[quando] tu me deste a rosa pequenina” e
que, nesse caso, a circunstância que esse elemento [quando] introduz ao enunciado é uma referência ao tempo em que
se deu o evento.
O índice médio de acertos foi de 43,2%, o que indica que mesmo em contextos como esse – em que o elemento cujo
sentido da circunstância ou da relação que estabelece encontra-se inserido em uma frase, e que esse sentido pode ser
interpretado sem que se dependa da interpretação de todo o contexto em que a frase está inserida – os alunos ainda
não desenvolveram satisfatoriamente essa habilidade.
Ao se analisar a distribuição das respostas por grupos, é possível observar que o distrator A foi o que mais atraiu alunos
dos grupos 1 e 2 (30% e 24,5%, respectivamente), e que o distrator C foi o que mais atraiu alunos do grupo 3 (18,6%).
Já o distrator B, foi o que menos atraiu os estudantes em todos os grupos. Provavelmente, os alunos que optaram pelo
distrator A ativeram-se ao ponto de interrogação presente no fim da frase “Existirmos, a que será que se destina?” e consideraram que a relação de sentido que de fato há entre esses dois versos poderia ser de “dúvida”, nesse caso, marcada
pelo ponto de interrogação, alheios ao elemento destacado no comando do item. Aqueles que optaram pelos distratores
B e C, provavelmente, compreenderam corretamente que o comando do item se referia ao termo destacado na frase
dada; porém, em sua análise, não souberam interpretar o sentido que esse elemento imprimia à frase.
Embora se saiba que o domínio dos mecanismos linguísticos que garantem a coesão textual é de grande importância para
que se possa interpretar e, especialmente, produzir textos, o que o resultado desse item revela é que os alunos ainda
não desenvolveram satisfatoriamente a habilidade de leitura necessária para reconhecer o significado desses elementos.
É especialmente preocupante que, para os alunos classificados no grupo 1, o gabarito tenha sido a opção que apresentou o menor percentual de escolha, no contexto de uma frase curta, no qual o sentido do advérbio destacado pode ser
facilmente recuperado. Esse resultado evidencia a necessidade de se buscarem maneiras de se trabalhar com os alunos
para que eles possam consolidar essa habilidade. Nesse sentido, podem ser propostas atividades de leitura de textos
diversos com a finalidade de se identificarem esses elementos e a relação de sentido por eles estabelecida para garantir
a progressão e a coesão textual. Esse mesmo exercício de leitura poderia ser proposto tanto aos alunos com desempenho
um pouco melhor quanto àqueles com baixo desempenho; basta levar em consideração o nível de sofisticação dos textos
que serão oferecidos para um e para outro grupo.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico
4.1. Reconstrução da Textualidade: Mecanismos de Coesão
na Progressão Textual

A escola tem o objetivo de formar leitores competentes, que possam ler textos de diferentes gêneros em diferentes
situações comunicativas. Para isso, desde os anos iniciais de escolaridade, ela propicia aos educandos oportunidades
de contato com textos autorais, produzidos por pessoas que, ao escrever, foram impulsionadas por determinada
finalidade em momentos específicos de interação social.
Nos instantes de contato com a produção escrita, pouco a pouco são apresentadas e compartilhadas ferramentas
que possibilitam às crianças compreender cada vez mais tanto textos verbais quanto não verbais. Logo nos primeiros
anos de alfabetização, aprendem que o texto não é um aglomerado de frases desconexas; aprendem que, tanto na
fala quanto na escrita, é preciso estabelecer uma relação entre as palavras para formar frases, entre as frases para
formar parágrafos, entre os parágrafos para formar textos. Obviamente, esse trabalho inicia-se com textos de menor
complexidade.
Segundo Costa Val (1994: 5)5, chama-se “textualidade ao conjunto de características que fazem com que um texto
seja um texto, e não apenas uma sequência de frases”. E, entre essas características, está a coesão.

Há dois tipos de coesão: exofórica e endofórica. Na coesão exofórica, há referência a
um elemento fora do texto (situacional); na endofórica, referência a um elemento dentro
do texto (textual)6.

Em uma avaliação educacional realizada por meio de questões objetivas de múltipla escolha, avalia-se o conhecimento que o aluno possui dos mecanismos de coesão endofórica, que pode ser entendida como a conexão que o
autor estabelece entre os vários enunciados de um texto, de modo que a interpretação de um elemento qualquer
seja dependente da interpretação de outro(s).
Quando se avalia a competência leitora de um aluno, dentre outras coisas, avalia-se sua capacidade de ler reconstruindo a textualidade dos textos que serviram de suporte aos itens da prova. São propostas questões de leitura com
o objetivo de avaliar se ele reconhece, por exemplo, os elementos de coesão (conectivos) e as relações de sentido
que eles estabelecem entre os enunciados.

5 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
6 HALLIDAY, M. A. K. & HASAN, Rugaia. Cohesion in English, 1976. In: KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. 20. ed. São Paulo: Contexto, 2005.
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O item a seguir, por exemplo, possibilita avaliar se o aluno conhece um mecanismo de coesão referencial que consiste na utilização de um pronome pessoal para retomar um termo antecedente.

Continho
Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco.
Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando
passou um gordo vigário a cavalo:
— Você aí, menino, para onde vai essa estrada?
— Ela não vai não: nós é que vamos nela.
— Engraçadinho duma figa! Como você se chama?
— Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé.
(Campos, Paulo Mendes. Para gostar de ler – crônicas. São Paulo: Ática, 2003. p. 76.)

Na frase “ele estava sentado na poeira do caminho”, o termo destacado refere-se
(A) ao cavalo.
(B) ao menino triste.
(C) ao gordo vigário.
(D) ao sertão de Pernambuco.

Nesse caso, trata-se de um mecanismo linguístico por meio do qual são retomados elementos presentes no texto,
garantindo-se tanto a conexão entre as partes quanto a progressão textual. O grau de dificuldade dessa habilidade
pode variar de um item para outro, isto porque, em função do número de antecedentes possíveis para um termo,
da distância dos antecedentes, do assunto e do gênero textual, a dificuldade para o leitor recuperar a conexão entre
as partes do texto pode ser menor ou maior, uma vez que terá de considerar poucas ou muitas informações relevantes.
Quando se estuda a coesão textual, cinco mecanismos se destacam:


referência (pessoal, demonstrativa, comparativa);



substituição (nominal, verbal, frasal);



elipse (nominal, verbal, frasal);



conjunção (aditiva, adversativa, causal, temporal, continuativa);



coesão lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, uso de nomes genéricos, colocação)7.

Com exceção talvez da elipse (mecanismo um pouco mais complexo para o 4.° e 5.° anos), geralmente todos esses
mecanismos são trabalhados nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Na referenciação, os objetos-de-discurso (fatos, ideias, lugares, objetos, pessoas etc.) são introduzidos e retomados,
a fim de se garantir a progressão referencial8.
Há dois tipos de mecanismos por meio dos quais se remete aos elementos presentes no texto: anafórico e catafórico. Na anáfora, a remissão é feita para trás, isto é, o conectivo aponta para um elemento textual que já foi mencionado no texto. Na catáfora, a remissão é feita para frente, ou seja, o conectivo aponta para um elemento textual
que ainda não foi introduzido no texto.

7 HALLIDAY, M. A. K. & HASAN, Rugaia. Cohesion in English, 1976. In: KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. 20. ed. São Paulo: Contexto, 2005.
8 KOCH, Ingedore G. V. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2009. p. 123.
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Esses mecanismos são bastante cobrados em provas objetivas de múltipla-escolha. O item apresentado, que tinha
o texto “Continho” como suporte, é um exemplo de retomada anafórica, no qual o pronome “ele” apontava para
“menino”. Um exemplo de catáfora pode ser observado no trecho que segue:
A mãe olhou-a e perguntou:
– Débora, onde você esteve?

Nesse caso, o pronome oblíquo “a” aponta para o nome “Débora”, que ainda não havia sido mencionado.
O leitor, para compreender o texto, precisa estabelecer relações entre as partes que o constituem, precisa ser capaz
de relacionar uma informação dada com outra informação nova. Como a coesão é uma das características da textualidade, esse processo pode ser denominado reconstrução da textualidade. Nessa reconstrução, o leitor procura
recuperar o caminho traçado pelo escritor, resgatando as relações que ficaram marcadas no texto pelo emprego de
conectivos.
Na substituição, o termo que substitui não é idêntico ao termo substituído, geralmente, o termo novo traz uma
especificação nova a ser acrescentada9. Um exemplo de substituição pode ser observado no trecho que segue:
Pedro comprou uma camisa vermelha, mas Jorge preferiu uma verde.

Nesse caso, no processo de substituição, o referente foi redefinido, passando a ter uma nova especificação: verde.
Já na coesão que se estabelece por meio das conjunções, os diversos tipos de conectores e partículas de ligação
correlacionam o que está para ser dito àquilo que já foi dito.10 Os principais tipos de conjunção são: a aditiva, a adversativa, a causal, a temporal e a continuativa.
Em testes de múltipla escolha aplicados para alunos do 4° ou do 5° ano do Ensino Fundamental, são comuns itens
cujo propósito é avaliar a habilidade de estabelecer relações de causa e consequência entre segmentos de um texto.
Essas relações, na maioria das vezes, são marcadas pelo emprego de conjunções causais. Nos textos que servem
de suporte para a elaboração desses itens ou no próprio enunciado deles, há conjunções causais que podem ser
identificadas pelo aluno e contribuir para que ele compreenda o texto e acerte ao responder à questão. Segue um
item que exemplifica esse caso:

NARIZ E ORELHAS NUNCA PARAM DE CRESCER
O tecido cartilaginoso, que forma o nariz e as orelhas, não deixa de crescer nem mesmo quando o indivíduo
torna-se adulto. Daí por que o nariz e as orelhas de um idoso são maiores do que quando era jovem. A face também encolhe porque os músculos da mastigação se atrofiam com a perda dos dentes.
(Disponível em: <http://www.terra.com.br/curiosidades/>. Acesso em: 5 dez. 2007.)

O texto diz que o nariz e as orelhas de um idoso são maiores do que quando ele era jovem. Isso acontece porque
o tecido cartilaginoso
(A) para de crescer com a idade.
(B) se atrofia com a idade.
(C) continua a crescer com a idade.
(D) encolhe com a idade.

9 HALLIDAY, M. A. K. & HASAN, Rugaia. Cohesion in English, 1976. In: KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. 20. ed. São Paulo: Contexto, 2005.
10 Idem.
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Nesse caso, a conjunção “porque” é o conectivo que estabelece a relação de causa e consequência entre os segmentos do texto.
As relações de causa e consequência precisam ser entendidas como relações entre elementos do texto (ações,
ideias, fatos, fenômenos) em que um é resultado direto do outro. Ao se analisar essas relações, é preciso ter em
vista o fato de que, além de seu caráter linguístico, envolvem também um processamento cognitivo, que diz respeito
ao raciocínio lógico, uma vez que estabelecem relações lógico-discursivas. Um leitor competente sabe eliminar as
relações ilógicas e as contraditórias quando testado por um item cujo propósito é avaliar a habilidade de estabelecer
relações de causa e consequência entre segmentos de um texto.
É importante destacar que nem sempre as relações causais estão marcadas no texto pelo uso de conjunções. O item
a seguir, aplicado na Prova Brasil de Língua Portuguesa para o 5.° ano, é um exemplo disso.

Se a gente olha de cima, parece tudo parado.
Mas por dentro é diferente.
A floresta está sempre em movimento.
Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar.
Vem o vento.
Vem a chuva.
Caem as folhas
E nascem novas folhas.
Das flores saem os frutos.
E os frutos são alimento.
Os pássaros deixam cair as sementes.
Das sementes nascem novas árvores.
As luzes dos vaga-lumes são estrelas na terra.
E com o sol vem o dia.
Esquenta a mata.
Ilumina as folhas.
Tudo tem cor e movimento.
O que diz o trecho
“Esquenta a mata.
Ilumina as folhas.
Tudo tem cor e movimento.”
acontece porque
(A) aparecem estrelas.
(B) brotam flores.
(C) chega o sol.
(D) vem o vento.
(Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/prova-brasil-5o-ano-coerencia-coesao-processamento-texto-510812.shtml. Acesso em: 17.04.2015)

Nesse caso, a conjunção “porque” aparece apenas no enunciado do item. Para responder à questão, o aluno precisa
descobrir a razão pela qual a situação descrita nos três últimos versos citados no enunciado ocorre, fazendo a ligação
deles com o verso anterior: “E com o sol vem o dia”.
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Na coesão lexical, a relação entre as partes do texto ocorre por meio de dois mecanismos: reiteração e colocação.
Segundo Koch (2005: 22)11, “a reiteração se faz por repetição do mesmo item lexical ou através de sinônimos,
hiperônimos, nomes genéricos...”; já a colocação “consiste no uso de termos pertencentes a um mesmo campo
significativo”.
Dos mecanismos de coesão lexical, a reiteração por repetição do mesmo item lexical é certamente um recurso
bastante utilizado pelas crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobretudo quando ainda não sabem com
precisão utilizar outros mecanismos de coesão. Considerando-se a complexidade que envolve a utilização de um
ou outro recurso coesivo, pode-se afirmar que a criança provavelmente escolherá aquele que lhe parecer mais fácil.
Assim sendo, garantir a coesão por meio da repetição de palavras parece mais fácil do que optar pelo emprego de
um hiperônimo, por meio do qual se estabelece uma relação de gênero e espécie entre os termos de um mesmo
campo de sentido.
Nas provas de Língua Portuguesa do SisPAE, são propostas situações de análise da coesão textual. Por meio desses
instrumentos de medida, avalia-se se o aluno consegue compreender, ao ler um texto, como são realizadas as retomadas na progressão textual, como os segmentos do texto estão articulados, quais os marcadores utilizados pelo
autor para estabelecer relações espaciais, temporais, de causa e consequência etc.
Tendo em vista a estreita relação entre leitura e escrita, é interessante notar como o conhecimento que a criança tem
dos mecanismos de coesão pode ser avaliado também por meio da produção textual. Um exemplo disso é o texto
que segue, produzido por um aluno do 5.° ano do Ensino Fundamental em contexto de avaliação.

Analisando o texto, constata-se a repetição de item lexical como recurso coesivo mais utilizado por essa criança.
O termo “pais”, por exemplo, é utilizado três vezes ao longo do texto. Isso pode ser indício de que ela não com
preendeu ainda quando e como utilizar os pronomes pessoais para estabelecer a coesão textual, já que o termo
“pais” poderia ter sido substituído pelo pronome “eles”. No segundo parágrafo, há indícios de que ela também
desconhece o emprego de pontuação que introduz o discurso direto (aspas, travessão, dois pontos etc.). Na organização da escrita, a pontuação deve ser considerada um recurso coesivo que torna mais fácil a compreensão do
texto para o leitor. No primeiro e no penúltimo parágrafos, ela utiliza a conjunção “porque”; e, no terceiro, emprega
a conjunção “mas”. Isso pode ser indício de que ela conhece o tipo de coesão que se estabelece por meio dessas
conjunções. Quando se avalia os problemas de coesão, chama a atenção o emprego do pronome “isto” no primeiro
parágrafo. Não é possível encontrar uma referência textual para esse pronome, ele não retoma absolutamente nada.
Esse problema compromete o sentido do texto, uma vez que o leitor fica sem entender “o que é que os pais das
crianças não poderiam fazer”.

11 KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. 20. ed. São Paulo: Contexto, 2005.
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Para desenvolver as habilidades relacionadas à coesão textual, recomenda-se o estudo de variados textos que contenham articuladores empregados para estabelecer relações coesivas. Dentre essas atividades, pode ser proposto
ao aluno um exercício semelhante ao que segue:

Reescreva o texto substituindo corretamente as palavras sublinhadas por pronomes pessoais.
Eeeeca, mosca na comida!
Cientistas alertam que moscas são duas vezes mais propensas a espalhar germes do que as baratas. E aquelas
moscas difíceis de matar são as piores.
Para os cientistas, as moscas são mais “sujas” do que as baratas porque as moscas comem as coisas mais nojentas que se pode imaginar: lixo, coco, animais mortos…
Além disso, como as moscas não conseguem mastigar, para poder comer, as moscas cospem enzimas para dissolver o alimento.
Portanto, se as moscas rodearem e pousarem no seu alimento, é melhor não comer.
(Disponível em: http://jornaljoca.com.br/portal/2015/04/06/eeeeca-mosca-na-comida. Acesso em: 22.04.2015. Adaptado.)

Podem ser propostas também atividades em que os alunos sejam solicitados a encontrar em um texto os recursos
coesivos que garantem a conexão entre as diversas partes. Ao realizar uma varredura no texto, podem sublinhar e
apontar os referentes dos termos sublinhados. Eles precisam perceber que o uso dos elementos de coesão não é
aleatório, e que esses recursos são adequados à finalidade, ao gênero, ao suporte etc.
Espera-se, por meio dessas atividades, que o aluno compreenda o texto como um conjunto de elementos relacionados entre si por conectores que lhe dão o sentido pretendido pelo autor, não como um agrupamento aleatório
de palavras ou frases. O leitor competente reconstrói sua compreensão pela análise das marcas de relações de
continuidade que os textos sugerem.

4.2. Texto não verbal: necessidade de maior espaço nas aulas de Língua
Portuguesa

Na edição de 2014 do SisPAE, a prova de Língua Portuguesa, entre tantas habilidades aferidas, procurou avaliar se o
aluno desenvolveu a habilidade de “Identificar recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar ou
mudar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural, social ou ambiental”. Trata-se
de uma habilidade que, como outras, mostra a importância de o aluno ser proficiente na leitura não só de textos
verbais mas também de textos não verbais ou mistos (verbal e não verbal). A sociedade atual, extremamente midiatizada, exige que seus cidadãos aprendam a dominar, além da linguagem verbal, a linguagem não verbal. Assim, a
escola precisa ir mais adiante e dedicar maior espaço ao texto não verbal.
A fim de contextualizar a situação e mostrar a necessidade de expressiva melhora quanto à proficiência na linguagem
não verbal, apontamos o desempenho do Brasil no Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). A
respeito de suas provas de leitura, o Pisa espera que os alunos que alcançam bom desempenho devam “ser capazes
de executar uma ampla gama de tarefas utilizando diferentes tipos de texto, que não se restringem a trechos de livros
conhecidos e textos contínuos, mas abrangem listas, formulários, gráficos e diagramas” (BRASIL, 2001, p. 29, grifo
nosso). Na edição de 2000 do Pisa, quando o Brasil participou pela primeira vez desta avaliação, os resultados não
foram bons, ficando o país em um dos últimos lugares do ranking. Com relação a uma questão de leitura em que o
número de acerto dos alunos foi de 25%, o relatório do Pisa 2000 afirmou que o resultado se mostrava em “consonância com os resultados de exames nacionais em que se costuma verificar a dificuldade dos alunos de interpretar
elementos não verbais. Esses resultados do Pisa, portanto, estão de acordo com o que normalmente se comprova
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em outras avaliações, como o Saeb, por exemplo, indicando que a habilidade de ler textos não verbais e de integrar
informações do texto e do material gráfico precisa ser mais trabalhada nas escolas” (BRASIL, 2001, p. 44, grifo nosso).
Embora essa deficiência relativa à leitura tenha sido sinalizada há tempos, a escola brasileira não fez os avanços necessários. O Relatório Nacional Pisa 2012, da última edição do Pisa, aponta que, quanto à proficiência em leitura, o
Brasil se encontra no início do nível 2, em uma escala que apresenta a seguinte segmentação: abaixo do nível 1, 1B,
1A, 2, 3, 4, 5 e 6. Ainda é preciso avançar bastante.
Para esse avanço que tanto se almeja, a escola exerce papel essencial. Como bem assinalam os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa – PCNs, é função da escola
contribuir para que o aluno tenha acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. A escola
deve agir para que, progressivamente, “cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações” (BRASIL,
1998, p. 19).
Atualmente, parece ser consenso entre os pensadores do ensino brasileiro que se deve ensinar ao aluno a leitura e a
escrita a partir da utilização dos gêneros textuais, que são diversos. Para nos atermos somente à grande diversidade
de gêneros textuais que em geral utilizam, total ou parcialmente, a linguagem não verbal, podemos citar, por exemplo: foto, infográfico, caricatura, cartum, charge, tira, sinopse de filme, cartaz, placa, folder, peças de publicidade
comercial, institucional e oficial, outdoor, panfleto, manual técnico etc. Diante desses textos, o leitor só conseguirá
depreender o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo deles se os analisar consciente de que cada
um deles é um gênero textual. Ser consciente disso, aliás, é essencial para se interpretar adequadamente qualquer
texto. O leitor não deve, por exemplo, confundir gênero textual com tipologia textual. Segundo os PCNs, “Todo
texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções comunicativas, como parte das condições
de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. São caracterizados por três elementos: conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por meio do gênero; construção
composicional: estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero; estilo: configurações específicas das unidades
de linguagem derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor; conjuntos particulares de sequências que
compõem o texto etc.” (BRASIL, 1998, p. 21). Para Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz, linguistas genebrinos, os
gêneros textuais devem ser utilizados como instrumento para o ensino de língua materna. Para eles, “do ponto de
vista do uso e da aprendizagem, o gênero pode, assim, ser considerado um megainstrumento que fornece um
suporte para a atividade nas situações de comunicação e como referência para os aprendizes” (SCHNEUWLY &
DOLZ, 2004, p.74).
A antiga maneira de se trabalhar a leitura e a escrita com base apenas na tipologia textual apresentava lacunas quanto
à formação proficiente de um leitor e produtor de textos, já que o objetivo final consistia em se ensinar uma espécie
de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Basicamente, a escola ensinava –
entre outros – os aspectos lexicais, a construção sintática, os tempos verbais e as relações lógicas de sequências
textuais narrativas, descritivas, argumentativas, expositivas e injuntivas. Agindo desse modo, o professor deixava de
lado reflexões importantes sobre o texto estudado, como a intenção comunicativa, o uso social determinante, o
conteúdo temático, a forma composicional e o estilo.
A aprendizagem de um gênero textual só é possível se o aprendiz compreender os signos que compõem a linguagem
empregada nesse gênero. De modo simples e objetivo, o Dicionário Houaiss (2004) define signo como “qualquer
objeto, forma ou fenômeno que representa algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste numa série de
situações”. Na linguagem não verbal, os signos não verbais são imagens, figuras, desenhos, pintura, escultura, entre
outros elementos, usados para representarem/significarem alguém ou alguma coisa. A partir das ideias de Charles
Peirce (1980), é possível dizer – de modo bastante simplificado – que o tipo de relação entre o Signo não verbal e
o seu Objeto (coisa ou pessoa a que o signo não verbal se refere) indicará se esse signo figura como um Índice, um
Ícone ou um Símbolo.
O Ícone é um Signo não verbal que se refere ao Objeto que representa apenas em virtude das suas características
próprias, características que ele igualmente possui mesmo que o tal objeto realmente exista ou não. Por exemplo, a
representação gráfica de um lobisomem representa um lobisomem, quer este exista ou não. Desse modo, qualquer
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coisa pode ser Ícone de qualquer coisa, uma vez que seja semelhante a essa coisa e utilizada como seu signo. Outro
exemplo: a estátua do poeta Ruy Barata, localizada no Parque da Residência em Belém, é um ícone que representa
o próprio Ruy Barata.

(SOUZA, Ary/O Liberal. Disponível em: <s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/09/10/estatua1.jpg> Acessado em: 16.04.2015. Adaptado)

O Índice é um Signo não verbal que se refere ao Objeto que representa em virtude de ter sido realmente afetado
por esse objeto. A relação funda-se não na semelhança, como o Ícone, mas na conexão física com o que está sendo
representado. Por exemplo, marcas de pegadas humanas no chão indicam que alguém passou por ali.

(Disponível em: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Pegadas.jpg> Acessado em: 16.04.2015. Adaptado)

O Símbolo é um Signo não verbal que se refere ao Objeto que representa em virtude de uma lei, uma convenção
social. Normalmente, uma associação de ideias gerais faz com que o Símbolo seja utilizado para ser referir àquilo
que ele significa. Por exemplo, os dedos indicador e médio para formar um “V” com a mão simbolizam “paz” para
a comunidade hippie.

(Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/The_v_finger_signs.png> Acessado em: 16.04.2015. Adaptado)
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Para compreender os gêneros textuais que utilizam a linguagem não verbal, é preciso também refletir como esta
se expressa. Vejamos algumas características importantes da linguagem não verbal, de acordo com Platão e Fiorin
(1995):
Não linearidade – Ao contrário da verbal, a linguagem não verbal não é linear. Nesta, “vários signos podem
ocorrer simultaneamente”. Várias figuras ocorrem de forma simultânea na pintura, por exemplo. Desse
modo, o observador de um quadro “capta de maneira imediata a totalidade de seus elementos” e, depois,
por um processo analítico, pode “ir decompondo essa totalidade”.
Capacidade de narração e descrição – O texto não verbal, que é considerado dominantemente descritivo,
“pois representa uma realidade singular e concreta, num ponto estático do tempo”, pode também compor
uma sequência narrativa, ao se organizar, por exemplo, um seguimento de fotos em progressão narrativa.
Imagens dispostas em progressão constituem “recurso fundamental de histórias em quadrinhos, fotonovelas,
cinema etc”.
Não realismo – O texto não verbal não é uma cópia fiel da realidade. O que ocorre, de fato, é “uma
simulação de realidade, que cria um efeito de verdade”. Na fotografia, a título de exemplo, “o fotógrafo
dispõe de muitos expedientes para alterar a realidade: o jogo de luz, o ângulo, o enquadramento, etc.”.
Figurativa e temática – O texto não verbal pode ser figurativo (reproduzindo elementos concretos, produzindo um efeito de realidade. Ex.: fotos, a escultura clássica) e não figurativo/temático (explorando temas
abstratos. Ex.: arte abstrata).
Com base nesses conhecimentos, o leitor é capaz de interpretar os mais diversos gêneros textuais que empregam
linguagem não verbal. Na seguinte charge, constituída apenas de linguagem não verbal, o leitor depreende que
subjacente aos elementos figurativos (homem, garrafa de cerveja e anzol) está a mensagem temática de combate ao
alcoolismo, que pode causar morte. A ilustração passa ao leitor a ideia de que o anzol – objeto que na pesca fisga
o peixe e consequentemente o conduz à morte – alcançará a garganta do homem à medida que ele consumir a
cerveja, bebida alcoólica.

(KUCZYNSKI, Pawel. Drink. Disponível em: < http://www.pictorem.com/2086/Drink.html >. Acessado em: 16.04.2015)

A seguinte capa de jornal é um texto misto, constituído de linguagem verbal e linguagem não verbal. O leitor que
conhece como geralmente é uma capa de jornal (repleta de textos, fotos, ilustrações e até anúncios publicitários)
certamente estranhará a substituição desses muitos elementos por um fundo predominante preto com frases curtas
e alguns símbolos. A cor preta, relacionada ao verbo jazer e aos símbolos estrela e cruz (utilizados em túmulos),
remete ao luto. O símbolo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a expressão “morto de vergonha”, aliados
ao fato de que o jornal foi veiculado no dia seguinte à derrota da Seleção Brasileira de Futebol para a Alemanha por
7x1 – eliminando o Brasil da Copa do Mundo de Futebol –, propagam a ideia de que o sentimento causado por esse
acontecimento é semelhante ao sentimento que se tem quando se lida com a morte: profunda tristeza.
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Capa do jornal A Tarde, de Salvador/BA, publicada em 09.07.14.

Os gêneros textuais não são estagnados. Como bem aponta o linguista Luiz Antônio Marcuschi (2002, p.19), “mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os
gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais
altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”. Assim, os gêneros podem se transformar, misturar-se e até assumir
forma de outro gênero de acordo com a intenção do produtor, tornando-se híbridos. A hibridização do gênero é
um fenômeno bastante utilizado por produtores de texto para chamar a atenção do leitor, que, ativando seu conhecimento de mundo sobre os gêneros textuais, é capaz de reconhecer os objetivos dos textos lidos. Ao se produzir
um gênero híbrido, geralmente se opera do seguinte modo: a forma de um gênero X é somada à finalidade de um
gênero Y. Vejamos um exemplo:

(Disponível em: < http://www.cataimagem.com/2012/07/diploma-anti-corinthians.html >. Acessado em: 17.04.2015.)
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Nesse exemplo, há vários elementos que apontam para características formais do gênero, orientando o leitor a
iniciar a leitura como se, realmente, estivesse diante de um diploma. Os elementos que compõem sua estrutura
(fundo com timbre/marca d’água, frases que seguem fórmulas convencionais, tipo de letra, selo autenticador) indicam claramente qual é o gênero imitado. No entanto, apesar da utilização desses elementos estruturais, o leitor não
demora a perceber que não se trata de um diploma genuíno. O placar do jogo de futebol, os distintivos dos clubes,
a expressão “de Sofredor”, o estranho nome do diplomado (Anti-Corinthiano), o tom jocoso e o selo com aspecto
risonho, tudo isso indica que o propósito do texto é produzir humor. Logo, o texto que tem a forma do gênero
jurídico diploma é, de fato, uma piada, gênero discursivo dos mais populares.
Características de um ambiente de “cultura escrita”
Para que o aluno possa desenvolver plenamente a habilidade de “Identificar recursos verbais e não verbais utilizados
com a finalidade de criar ou mudar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural,
social ou ambiental”, essencial para se tornar um leitor proficiente, no contexto social atual, é necessário colocá-lo
em constante contato direto com os gêneros textuais em ambiente escolar. Dentre as diversas possibilidades ao
alcance do professor, a partir das ideias das professoras Ana Teberosky e Teresa Colomer, apontamos uma proposta
para introduzir os gêneros textuais na sala de aula.
Segundo as autoras, o desenvolvimento de um ambiente adequado e rico em sala de aula deve partir do princípio
de que o ambiente onde o aluno aprende a ler e a escrever deve ter uma quantidade suficiente de material escrito,
e que esse material deve ser diversificado e relevante para o aluno.
Segundo Taylor, Blum e Logsdom (1986), para criarmos um ambiente rico em cultura escrita, deveremos levar em
conta:
1. Inventário dos portadores e suportes escritos;
2. Tipos de linguagem escrita;
3. Localização e disponibilidade do material na sala de aula;
4. Quantidade do material;
5. Tempo de exposição do material.
Em relação ao inventário dos portadores e suportes escritos, a pergunta que devemos nos fazer é: que tipo de material
é mais apropriado para construir um ambiente rico em cultura escrita?
Cabe lembrar que Portadores de texto devem ser entendidos como todos os objetos que, contendo diversos
produtos, veiculam uma mensagem de texto, seja o texto verbal ou não verbal. Suportes de texto são os objetos
especialmente criados para a escrita, como livros, revistas, periódicos, documentos em geral etc. Em ambos os casos, estamos tratando de objetos que, tendo sido ou não criados para essa finalidade específica, carregam, veiculam
textos verbais ou não verbais.
Assim, para a seleção adequada do material, é necessário que se considere inicialmente que há uma grande diversidade de textos que são constantemente produzidos, razão pela qual o professor deve distinguir, inicialmente, entre
os textos da vida cotidiana – produtos comerciais, por exemplo – e suportes impressos próprios do mundo da
escrita, como livros jornais etc.
Pensando em portadores de textos da vida cotidiana, o professor poderia se utilizar de materiais que as autoras
classificam como textos de espaço urbano, que podem ser encontrados em lugares públicos, nas ruas; trata-se
geralmente de textos curtos, com funções bem determinadas, como a de informar, por exemplo. Nesse grupo,
encontram-se os pôsteres, cartazes, painéis, folhetos etc. Outro tipo de material consiste nos portadores de textos
do espaço doméstico, que são os rótulos, marcas e logotipos encontrados nos produtos presentes em todos os lares,
bem como folhetos e material publicitário.
Podem ser elencados, ainda, entre os portadores de textos da vida cotidiana os textos das máquinas interativas,
incluindo-se nessa classificação o computador. A importância dessas máquinas está no fato de possuírem informações
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sobre a maneira de operá-las, que ordenam de modo interativo a sequência das ações que o usuário deverá realizar.
Máquinas como caixas eletrônicos ou alguns aparelhos eletrônicos são importantes para esse propósito por misturarem textos verbais e ilustrações diversas.
Como já se havia mencionado, além dos textos da vida cotidiana, temos também os suportes próprios do mundo
da escrita: livros, dicionários, enciclopédias, revistas, jornais, gibis etc.
Quanto à localização e disponibilidade em sala de aula, as autoras consideram que a localização espacial dos suportes
impressos é de grande relevância. Nesse caso, o ideal é que os cartazes ou outros tipos de texto sejam cuidadosamente arranjados para que fiquem ao alcance da visão dos estudantes, de modo que eles possam, inclusive, manipulá-los. É sabido que, já na educação infantil, comprovou-se que a proximidade física dos livros influi no interesse
e no entusiasmo das crianças. Por isso, no contexto dos anos finais do Ensino Fundamental, nos casos em que esse
material não estiver disponibilizado em sala de aula, é de fundamental importância que os alunos sejam estimulados a
frequentar ambientes da escola em que circulem cartazes ou outros tipos de impressos, e especialmente bibliotecas.
No que diz respeito à qualidade do material, os aspectos mais importantes a serem considerados são a qualidade e
a clareza das ilustrações, as características do texto, sua extensão e o nível de sofisticação dos conceitos e do vocabulário ali contidos.
Por fim, segundo as autoras, o tempo de exposição reflete a qualidade do aproveitamento do material pelo professor.
Nesse sentido, quando o material escrito exposto em sala de aula está de fato relacionado com as atividades desenvolvidas, as mudanças de material são um indicador da sucessão e da frequência com que essas atividades ocorrem.
Segundo as autoras, o material escrito trazido para a sala de aula deve refletir um ambiente real e funcional de escrita. Nesse sentido, esses cuidados, que começam com a seleção do material e do tipo de texto, considerando-se a
adequação à escolaridade e à atividade proposta, são essenciais para a criação de um ambiente adequado de leitura
e escrita. Levar para a sala de aula exemplos diversificados de portadores e suporte de texto possibilita a exposição
do aluno a uma linguagem conectada à realidade atual.
Conclusão
A habilidade para “Identificar recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar ou mudar comportamentos e hábitos e gerar uma mensagem de cunho político, cultural, social ou ambiental”, como outras habilidades
de leitura avaliadas no SisPAE 2014, remete à necessidade de que os alunos sejam proficientes na leitura de textos
verbais, não verbais e mistos. Apesar disso, diferentes avaliações para diagnóstico, em larga escala, como o Pisa e
o Saeb, têm identificado sistematicamente que esta é uma habilidade de leitura que os estudantes brasileiros não
desenvolveram satisfatoriamente. Cabe à escola, portanto, propiciar os meios para que os alunos sejam capazes de
ler textos das mais variadas situações de comunicação. Nesse sentido, é consensual entre os pensadores de ensino
brasileiros que o meio mais adequado para se trabalhar o desenvolvimento das competências de leitura e escrita
dos alunos é a utilização dos diversos tipos de gêneros textuais; assim, para que os alunos possam desenvolver
plenamente essa habilidade de leitura tão importante para o contexto social atual, faz-se necessário que eles sejam
colocados em contato direto com os gêneros textuais em ambiente escolar, que reflitam um ambiente real e funcional de escrita verbal e não verbal. Essa exposição, no entanto, não pode ser aleatória. Antes, devem ser levados
em conta elementos como a seleção cuidadosa do material mais apropriado para essa finalidade e da escrita nele
contido, devendo ser considerados também aspectos importantes como a qualidade e o nível de sofisticação dos
textos, tendo em vista a adequação à escolaridade e à atividade proposta.
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Anexo I

Matrizes de Avaliação
Língua Portuguesa
SisPAE 2014

TEMA (CA)

Contexto de Produção e
Compreensão
do Texto

Relativos à composição do gênero

Inferir tema ou assunto principal de um texto, com base em sua compreensão global.

Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão global de um texto.

Identificar os episódios principais de uma narrativa.

Identificar os elementos constitutivos da narrativa (enredo, espaço, tempo, foco narrativo, narrador, personagens).

Identificar o gênero e/ou os elementos constitutivos da organização interna de um texto.

Selecionar legenda ou título apropriado a uma foto, ilustração ou texto escrito.

Estabelecer relações de causa-consequência entre informações explícitas distribuídas ao longo de um texto.

Interpretar um texto com apoio em seus recursos gráficos e visuais.

Identificar a tese em um texto argumentativo.

Identificar marcas de lugar, de tempo ou de época em um enunciado de uma narrativa.

Identificar o segmento de uma narrativa em que o enunciador determina o desfecho do enredo.
Inferir o conflito gerador de uma narrativa, avaliando as relações de causa e efeito que se estabelecem entre
segmentos do texto.
Inferir o papel desempenhado pelas personagens em uma narrativa.

Inferir a moral de uma fábula, estabelecendo uma relação entre a moral e o tema da fábula.

Diferenciar ideias centrais e secundárias ou tópicos e subtópicos de um texto.
Distinguir um fato da opinião explícita enunciada em relação a esse mesmo fato, em segmentos descontínuos de
um texto.
Distinguir um fato da opinião pressuposta ou subentendida em relação a esse mesmo fato, em segmentos
descontínuos de um texto.

LPA 07

LPA 08

LPA 09

LPA 10

LPA 11

LPA 12

LPA 13

LPA 14

LPA 15

LPA 16

LPA 17

LPA 18

LPA 20

LPA 21

LPA 22

LPA 24

LPA 23

LPA 19

LPA 06

LPA 05

Localizar em um texto itens de informação explícita, relativos à descrição de características de determinado objeto,
fenômeno, lugar ou pessoa.
Identificar diferenças ou semelhanças observadas no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em
diferentes textos.
Identificar segmentos do texto que podem ilustrar uma dada interpretação.

LPA 04

Inferir o sentido de palavra ou expressão, selecionando aquele que pode substitui-lo no contexto em que se insere.

Localizar informação explícita em um texto.
Reconhecer tema ou assunto principal de um texto, com base em informações contidas em título, subtítulo ou
corpo do texto.

LPA 02

LPA 03

Identificar a finalidade de um texto.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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TEMA (CA)

Linguagem

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Estabelecer relação entre segmentos de texto, identificando substituições por formas pronominais.

Inferir o efeito de humor produzido em um texto verbal ou não verbal pelo uso de palavras, expressões ou
imagens.

Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras, com base na correlação entre definição /exemplo.

Identificar o efeito de sentido produzido em um texto pela exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos.

Identificar as formas verbais e/ou pronominais decorrentes da mudança de foco narrativo (da terceira para a
rimeira pessoa, ou vice-versa).

Identificar recursos verbais e não verbais utilizados em um texto com a finalidade de criar e mudar comportamentos
e hábitos de gerar uma mensagem de cunho político, cultural, social ou ambiental.

Identificar em um texto o efeito de sentido produzido pelo uso de determinadas categorias gramaticais (gênero,
número, casos, aspecto, modo, voz etc).

Estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por conjunções ou advérbios, identificando um exemplo do texto
que possa ilustrar essa relação

Justificar o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de notações e nomenclaturas específicas de determinada área de conhecimento científico.

LPA 27

LPA 28

LPA 29

LPA 30

LPA 31

LPA 32

LPA 33

LPA 34

LPA 35

X

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto (variações linguísticas).

X

X

X

X

X

X

LPA 26

X

X

Identificar o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de pontuação (exclamação, interrogação, reticências etc).

7ª EF/
8º EF

LPA 25

5º EF

4º EF
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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9º EF
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Tema (CA)

Contexto de Produção e Compreensão
do Texto

Composição do Gênero

Linguagem

X

LPA 05 Reconhecer o propósito comunicativo do texto.

X
X

LPA 15 Localizar argumento(s) e contra argumento(s) utilizado(s) pelo autor para defender uma tese.

LPA 16 Relacionar a tese aos argumentos e estratégias para sustentá-la, observando sua pertinência e adequação.

Identificar em um texto o registro de linguagem, bem como as características próprias da fala de determinada região ou
grupo social (variações linguísticas).

X

X

LPA 19 Inferir os efeitos de sentido de humor, ironia, depreciação, entre outros, em texto verbal ou não verbal.

LPA 20

X

LPA 18 Reconhecer nos textos o valor expressivo de recursos gráficos, ortográficos, morfossintáticos e/ou estilísticos.

X

X

LPA 14 Identificar a tese do autor em um texto.

Estabelecer relação entre termos de um texto a partir da repetição e/ou substituição de um termo, entre outros recursos
coesivos.

X

LPA 13 Distinguir fato de opinião.

LPA 17

X

LPA 12 Comparar textos, reconhecendo as características textuais do gênero, suporte e finalidade.

X
X

Identificar os elementos constitutivos de diferentes gêneros de textos.

LPA 10

X

LPA 11 Estabelecer relações de temporalidade, de causa/consequência, etc entre partes e elementos de um texto.

Inferir informações, sentidos do texto e intencionalidades, implícitos nas falas, comportamentos, sentimentos e ações
relatados e/ou narrados em textos verbais e não verbais.

X

LPA 08 Inferir informação implícita em texto verbal e não verbal a partir do cruzamento com outros dados da realidade.

LPA 09

X

LPA 07 Inferir o sentido de palavra ou expressão do texto.

X

X

LPA 04 Identificar diferenças e/ou semelhanças de ideias, de informações e/ou de opiniões veiculadas em diferentes textos.

Reconhecer e/ou ordenar e/ou analisar informações e ideias tendo em vista a continuidade e unidade temática de um
texto (coerência).

X

LPA 03 Diferenciar informação e/ou personagem principal das secundárias em um texto.

LPA 06

X

LPA 02 Reconhecer o tema do texto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1ª EM 2ª EM 3ª EM
X
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LPA 01 Localizar informação explícita em texto.
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de Proficiência
Língua Portuguesa
SisPAE 2014
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4º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: <135
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental


reconhecem qual o gênero do texto, em receita culinária;



inferem informação subentendida, com apoio de recursos gráfico-visuais, em história em quadrinhos.

Nível Básico: 135 a < 185
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental também


identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em artigo de
divulgação científica e em notícia;



inferem o efeito de humor produzido, em história em quadrinhos, pelo uso intencional de expressões e imagens
ambíguas;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso intencional de recursos expressivos gráfico-visuais, em balão
de pensamento em história em quadrinhos;



identificam o sentido denotado de vocábulo, selecionando aquele que pode substituí-lo, em poema;



estabelecem relações de coesão entre segmentos de texto, associando uma expressão a seu referente, em
poema;



identificam o local da moradia de uma personagem no enredo, em fábula;



identificam o local em que se desenrola o enredo, em história em quadrinhos;



inferem o assunto principal do texto, em notícia;



localizam informação explícita, com base na compreensão global do texto, em fábula;



selecionam título para foto, considerando as informações implícitas nela contidas.



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em documento
público;



identificam as personagens de uma narrativa literária, em conto;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em artigo de divulgação científica e em reportagem;



localizam itens de informação explícita, em informativo de interesse público;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos notacionais: pontuação expressiva (exclamação)
e caixa-alta, em poema;



identificam as marcas do foco narrativo, em fábula;



identificam o enunciador do discurso direto, em crônica;



inferem a moral, em fábula;



identificam o sentido denotado de vocábulo, selecionando aquele que pode substituí-lo, em notícia;



selecionam título para o texto, considerando as informações explícitas, em conto;



identificam o sentido denotado de vocábulo, em conto;



inferem o assunto principal do texto, em artigo de divulgação científica.
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Nível Adequado: 185 a < 235
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental também


organizam, em sequência, os episódios do enredo, em contos de fada;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em conto;



identificam o sentido denotado de vocábulo, em artigo de divulgação científica;



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em fábula;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos expressivos, em conto.



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em piada.

Nível Avançado: ≥ 235
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental também
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identificam uma interpretação adequada para conto, com base na compreensão do comportamento das personagens.
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5º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 150
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental


reconhecem qual o gênero do texto, em receita culinária;



identificam o público-alvo de um segmento de texto falado, mobilizando seu conhecimento prévio, pelo uso de
gírias, em uma conversa ao celular.

Nível Básico: 150 a < 200
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental também


identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em artigo de
divulgação científica;



inferem o efeito de humor produzido, em história em quadrinhos, pelo uso intencional de expressões e imagens
ambíguas;



localizam itens explícitos de informação, relativos à descrição de características de determinado animal, em verbete de enciclopédia;



localizam item de informação explícita referente à época em que se inicia um determinado fenômeno ou ocorre
determinado fato, posicionado em segmento inicial de um texto, em almanaque;



inferem informação pressuposta, estabelecendo relação entre ilustrações e legendas, em curiosidades;



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em documento
público;



identificam as personagens de uma narrativa literária, em conto;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em reportagem;



identificam as marcas do foco narrativo, em lendas;



inferem a moral, em fábula;



identificam os interlocutores prováveis do texto, considerando o uso de determinadas expressões, em carta
pessoal;



selecionam título para o texto, considerando sua organização interna e o assunto nele tratado, em regra de jogo;



estabelecem relações de coesão entre segmentos de texto, identificando o referente de um pronome pessoal,
em reportagem;



interpretam segmentos de texto, estabelecendo conexões pontuais entre a imagem e o registro escrito, em
história em quadrinhos;



reconhecem qual o gênero do texto, em carta pessoal;



identificam os elementos constitutivos da organização interna do gênero, em história em quadrinhos;



localizam item de informação explícita, relativo à descrição de características de determinada pessoa, em almanaque;



identificam o conflito gerador do enredo, em fábula.
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Nível Adequado: 200 a < 250
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental também


localizam item de informação explícita, com base na compreensão global de um texto, em conto e em reportagem;



identificam o sentido denotado de vocábulo, em conto;



localizam item de informação explícita, relativo à descrição de características de determinado objeto, em artigo
de divulgação científica;



estabelecem relações entre imagens (foto ou ilustração) e o texto, comparando itens explícitos de informação,
em cartaz;



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em anedota;



inferem o assunto principal do texto, em artigo de divulgação científica;



identificam as marcas do foco narrativo, em conto.

Nível Avançado: ≥ 250
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental também
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identificam uma interpretação adequada para conto, com base na compreensão do comportamento das personagens;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos notacionais: escrita em negrito e traços separando
as sílabas, em história em quadrinhos;



identificam as marcas do foco narrativo, em novela;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em curiosidades;



organizam, em sequência, os episódios do enredo, em conto;



identificam o conflito gerador do enredo, em contos de fada;



identificam o enunciador do discurso direto, em conto.

Língua Portuguesa \ Ensino Fundamental

7ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 175
Nesse nível, os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental


identificam o sentido denotado de vocábulo utilizado em texto informativo;



identificam a tese explicitada no texto de uma propaganda;



identificam os interlocutores prováveis de uma indicação escrita em embalagem de medicamento;



identificam o efeito de sentido produzido em um texto literário pelo uso de recursos notacionais: pontuação
expressiva (exclamação).

Nível Básico: 175 a < 225
Nesse nível, os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental também


estabelecem relações entre segmentos de notícia publicada em semanário infantil, e em reportagem, identificando o antecedente de um pronome oblíquo;



inferem a moral de uma fábula de Esopo;



estabelecem relações lógico-discursivas marcadas por um advérbio, em fragmento de texto de literatura infantojuvenil;



identificam o sentido denotado de vocábulo utilizado em uma carta-resposta e da expressão boca de siri, utilizada
em segmento de um texto literário;



identificam o efeito de sentido produzido, em um texto literário, pela exploração de recursos morfossintáticos;



localizam itens de informação explícita, distribuídos ao longo de um texto informativo de interesse curricular;



identificam em um texto, marcas relativas à variação linguística, no que diz respeito às diferenças entre a linguagem oral e a escrita, do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe;



identificam segmentos que ilustram uma interpretação de um poema.

Nível Adequado: 225 a < 275
Nesse nível, os alunos os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental também


inferem o conflito gerador de uma narrativa literária;



identificam marcas de lugar num enunciado de narrativa literária;



estabelecem relações de causa/consequência entre informações explícitas distribuídas ao longo de um texto informativo;



identificam o público-alvo, a finalidade e o assunto principal de uma campanha publicitária.



identificam o efeito de sentido produzido, em um texto literário, pelo uso intencional de reticências;



identificam em um texto, o efeito de sentido produzido pelo uso de determinadas categorias gramaticais (modo);



identificam o segmento de uma narrativa literária em que o enunciador determina o desfecho do enredo;



identificam recursos verbais e não verbais utilizados em um texto com a finalidade de criar e mudar hábitos de
condicionamento físico;



identificam diferenças ou semelhanças observadas no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em
diferentes notícias de interesse científico;



distinguem um fato da opinião explícita enunciada em relação a esse mesmo fato, em segmentos de um artigo de
divulgação científica.

81

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014

Nível Avançado: ≥ 275
Nesse nível, os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental também
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estabelecem relações entre segmentos de um texto informativo, identificando o antecedente de um pronome
oblíquo;



identificam diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em diferentes
artigos de opinião.
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8ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 200
Nesse nível, os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental


identificam o efeito de sentido produzido em um texto informativo pelo emprego de verbos no imperativo;



estabelecem relações entre segmentos de um texto, identificando o antecedente de um pronome relativo;



estabelecem relações lógico-discursivas marcadas por conjunções e advérbios, identificando um exemplo em um
poema;



identificam os interlocutores prováveis de um texto informativo;



localizam informações explícitas em texto de divulgação de interesse coletivo;



identificar os interlocutores prováveis de um texto considerando o uso de determinado pronome de tratamento;



justificam o efeito de humor produzido no texto literário pelo uso intencional de palavras ou expressões;



identificam a finalidade e o gênero de um texto (notícia);



justificam os efeitos de sentido produzidos em um poema (letra de música) pelo uso de expressão de sentido
figurado.



inferem o conflito gerador de uma narrativa literária.

Nível Básico: 200 a < 275
Nesse nível, os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental também


estabelecem relações de causa-consequência entre informações explícitas distribuídas em segmento de uma
lenda indígena;



identificam os interlocutores prováveis de um texto de divulgação considerando o uso determinado pronome de
tratamento;



identificam os possíveis elementos constitutivos de um folheto de informação;



identificam uma interpretação adequada para um poema;



inferem a tese de um texto argumentativo, com base na argumentação construída pelo autor;



justificam diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em notícia e em
artigo de opinião;



localizam informações explícitas em texto informativo, com o objetivo de solucionar um problema proposto;



localizam um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese, em artigo de opinião;



localizam itens de informação explícita, relativos à descrição de características de um personagem de um filme.
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Nível Adequado: 275 a < 325
Nesse nível, os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental também


inferem a tese de um texto argumentativo (notícia), com base na argumentação construída pelo autor;



distinguem um fato da opinião pressuposta ou subentendida em relação a esse mesmo fato, em um artigo de
divulgação;



localizam um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese, em um editorial.

Nível Avançado: ≥ 325
Não foram obtidos itens classificados neste nível.
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1ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: < 215
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio


reconhecem em um texto as características próprias do jargão médico, observado no emprego nos termos próprios à essa área (variações linguísticas);



estabelecem relação entre termos de um texto informativo, substituindo um termo por outro, sem provocar
alteração de sentido;



inferem o sentido de humor em um artigo;



identificam os elementos constituintes de diferentes gêneros textuais, tais como notícias e poemas;



identificam a tese defendida pelo autor em um texto, reconhecendo o seu posicionamento diante de uma questão polêmica.

Nível Básico: 215 a < 280
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio também


reconhecem o valor expressivo de variados recursos gráficos em textos, tais como o ponto de exclamação, para
expressar admiração e entusiasmo;



inferem sentidos e intencionalidades narrados em informativo da área do turismo;



justificam diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em textos diferentes;



inferem opiniões subentendidas em um artigo.

Nível Adequado: 280 a < 340
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio também


distinguem um fato de opinião em artigos assinados e editoriais;



estabelecem relações entre o título e o corpo de uma reportagem comparando informações pressupostas ou
subentendidas;



identificam os interlocutores prováveis de uma narrativa, considerando o uso de determinado pronome de tratamento;



localizam um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese, em um editorial;



identificam a proposta defendida pelo autor em um artigo, considerando a tese apresentada e a argumentação
construída;



inferem o assunto principal de um artigo, estabelecendo relações entre informações subentendidas;



reconhecem o valor expressivo de recursos argumentativos em texto informativo de interesse escolar.

Nível Avançado: ≥ 340
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio também


inferem informação pressuposta ou subentendida, em um poema, com base na sua compreensão global.
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2ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: <230
Nesse nível, os alunos da 2ª série do Ensino Médio também


identificam informação explícita em poemas, notícias e textos informativos;



interpretam textos que articulam imagens e elementos verbais (charge);



inferir informações implícitas em textos de divulgação científica;



identificar o propósito comunicativo em uma reportagem.

Nível Básico: 230 a < 285
Nesse nível, os alunos da 2ª série do Ensino Médio também


justificam o efeito de sentido produzido em um poema pela exploração de recursos;



inferem o sentido de expressão apresentada em trecho de um romance (Vidas Secas);



estabelecem relações entre exploração gráfica do espaço e o tema de um poema;



analisam informações tendo em vista a unidade temática de uma carta.

Nível Adequado: 285 a < 350
Nesse nível, os alunos da 2ª série do Ensino Médio também


integram várias informações explícitas distribuídas ao longo de um artigo de interesse científico, sintetizando-as
em uma ideia geral;



reconhecem o valor expressivo das aspas, para destacar um termo do texto de uma notícia;



estabelecer relações entre condições histórico-sociais de produção de um poema e a escolha dos temas dessa
produção;



estabelecem relações entre condições políticas de produção de um romace e a escolha de assuntos dessa produção;



inferir informação subentendida, em um romance, com base na sua compreensão global.

Nível Avançado: ≥ 350
Não foram obtidos itens classificados neste nível.
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3ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: < 250
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


justificam o papel de categorias da enunciação – pessoa – na construção e sentidos para um trecho de peça teatral;



identificam a proposta defendida pelo autor em um texto de divulgação científica, considerando a tese apresentada e a argumentação construída;



inferem os objetivos do enunciador de uma biografia.

Nível Básico: 250 a < 300
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


estabelecem relações entre segmentos do texto, identificando retomadas por repetição;



identificam, em um texto, as marcas linguísticas que expressam interesses sociais;



estabelecem relações de causa/consequência entre informações subentendidas distribuídas ao longo de uma
biografia;



inferem a perspectiva do narrador em um conto, justificando conceitualmente essa perspectiva;



justificam o uso de empréstimos linguísticos e gramaticais de outras línguas, em um artigo em língua portuguesa;



localizam itens de informação explícita, relativos à descrição de características de determinado local em um texto
informativo;



organizam em uma dada sequência as proposições desenvolvidas pelo autor em um texto argumentativo;



inferem informação subentendida, em um romance, com base na sua compreensão global.

Nível Adequado: 300 a < 375
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


reconhecem o valor expressivo das aspas, para destacar um termo do texto de uma notícia;



integram várias informações explícitas distribuídas ao longo de um artigo de interesse científico, sintetizando-as
em uma ideia geral;



justificam o recurso a formas de apropriação textual (citações), em um editorial.

Nível Avançado: ≥ 375
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


organizam os episódios principais de uma narrativa literária em uma sequência lógica.

87

FUNDAÇÃO PARA O
VESTIBULAR DA UNESP
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO SISPAE 2014
Coordenação Geral
Ligia Maria Vettorato Trevisan
Coordenação de Atividades
Diretoria Executiva da Fundação Vunesp
Sheila Zambello de Pinho
Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo
Carlos Augusto Araújo Valadão
Ricardo Samih Georges Abi Rached
Coordenação Pedagógica e de Capacitação
Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo
Ligia Maria Vettorato Trevisan
Equipe de Análise de Resultados
Dalton Francisco de Andrade
Adriano Ferreti Borgatto
Pedro Alberto Barbetta
Maria Regina Madruga Tavares
Marinalva Cardoso Maciel
Walcir João da Cunha Farias
Natália Noronha Barros
Nayara Negrão Pereira
Júlio César Martins
Coordenação da Elaboração de Relatórios
Tânia Cristina Arantes Macedo de Azevedo
Capa
Cintia Tinti
Projeto Gráfico e Diagramação
Edmílson Gonçalves

