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Apresentação

À sociedade Paraense!

O

governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Estado de Educação coloca
à disposição da sociedade informações relativas ao desempenho escolar dos alunos
de rede pública, com a finalidade de subsidiar a gestão da educação básica, visando à
melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos paraenses.
A gestão da educação com foco em resultados predispõe a utilização de informações
que traduzem a realidade escolar, capaz de promover a ruptura do senso comum pedagógico nas atividades de planejamento, execução, monitoramento e avaliação do processo educativo.
É com esse sentimento que a Secretaria de Estado de Educação do Pará, por meio do
Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SISPAE contribui para a construção de uma
nova perspectiva no campo da gestão da educação, mediante a disponibilização de um
conjunto de informações relativas ao desempenho escolar da rede pública, obtidas em
tempo real nas unidades de ensino.
As informações contidas nas Revistas do SISPAE expressam a realidade da rede pública
paraense, e o desafio a ser transposto no compromisso ético e político com a sociedade,
na busca da transformação social por meio da melhoria da qualidade da educação básica.
O futuro do Estado do Pará depende do alcance da excelência do desempenho educacional das novas gerações, e partindo de tal premissa, o conjunto das Revistas do SISPAE
é instrumento balizador da gestão da educação, para planejar, executar, monitorar e
avaliar as ações educativas nas redes públicas no Estado do Pará.
Que tal instrumento atue como agente facilitador do conhecimento escolar dos alunos
da rede pública paraense, e oriente a gestão da educação básica nas redes de ensino
estadual e municipal.
Ana Claudia Serruya Hage
Secretária de Estado de Educação do Pará
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Editorial

É agora!

H

ouve um tempo em que falar em avaliação educacional era sinônimo de propor
patrulhamento das instituições de ensino. Esse foi um dos efeitos colaterais do
regime militar. A comunidade educacional entendia que o governo que assumiu o comando do país em 1964, assim como era capaz de infiltrar “olheiros” nas salas de aula
para fiscalizar os discursos de professores e informar o serviço de inteligência militar
sobre possíveis subversões, seria também capaz de utilizar resultados de avaliações
em instituições de ensino para mantê-las sob vigilância política e ideológica. Avaliação
educacional e patrulhamento ideológico eram expressões intimamente ligadas naquele
contexto político do Brasil.
Mesmo após 1985, ano em que o comando do país passou efetivamente aos civis, o ranço da avaliação educacional permaneceu. Seria necessário um tempo de decaimento para
que uma visão estratégica sobre a avaliação educacional viesse a se instalar nos setores
ligados à educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei Nº
9.394/1996, impingiu o suporte legal para isso ao estabelecer, em seu artigo 9º, inciso
VI, que a União incumbir-se-á de “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento
escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino,
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”.
De fato, o Ministério da Educação engendrou esforços e, contando com um momento
político de maior abertura e confiança nas diretivas governamentais, instituiu o Sistema
de Avaliação da Educação Básica – SAEB mesmo antes da promulgação da LDBEN de
1996. Isso foi feito por meio de uma portaria ministerial (nº 1.795, de 27 de dezembro
de 1994), substituída por outra portaria em 1999, que por sua vez também foi revogada
pela de nº 931, de 21 de março de 2005, ainda em vigor. Todo esse vaivém normativo,
que quase não merecia ser citado aqui, revela o processo de amadurecimento pelo qual
passa a compreensão da necessidade e as estratégias de implantação da avaliação na
educação básica.
Ainda na esteira desse amadurecimento, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, órgão responsável pelo SAEB, criou em 2007 o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, compondo a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto.
Esse índice tornou a avaliação da educação básica brasileira mais conhecida, ganhando
inclusive considerável espaço na grande mídia, como se diz em linguagem popular, para
o bem e para o mal.
Pode-se dizer que atualmente o medo do patrulhamento passou e a avaliação educacional busca ampliar espaço como estratégia de gestão escolar e instrumento para melhoria
da qualidade da educação. Assim é que, insatisfeitos com a demora na divulgação dos
resultados e com o caráter de homogeneidade dos exames nacionais, os estados da
federação passaram a criar seus próprios sistemas de avaliação. Expressiva maioria, para
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não dizer a quase totalidade, das redes estaduais de ensino do Brasil, e algumas redes
municipais, já possuem sistemas próprios de avaliação educacional.
É bom ver o estado do Pará entre os que optaram por ter seu próprio sistema. O Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE tem potencial para favorecer análise
minuciosa sobre o desempenho dos estudantes que possibilite o estabelecimento de
estratégias pontuais, de acordo com as características de cada escola, para a melhoria
do processo de aprendizagem. Ainda mais, o alcance do SisPAE para além dos limites da
rede estadual, envolvendo também redes municipais, o torna certamente mais promissor como instrumento a contribuir para a inflexão na situação de fraco desempenho que
o Estado vem exibindo nos indicadores de avaliação da educação básica. Há poucos anos
não conseguíamos imaginar que municípios com sérios problemas, inclusive de mobilidade intramunicipal, como os do Marajó e oeste do Pará, por exemplo, pudessem usufruir
de um sistema ágil e rico em informações sobre os desempenhos de seus estudantes.
Essa oportunidade de lançar olhares sobre sua própria realidade educacional, de maneira
individualizada, é um dos objetivos do SisPAE.
A Revista Pedagógica do SisPAE, com os dados apresentados adequadamente em gráficos e tabelas e análises inspiradoras, estão à disposição de professores e de técnicos da
Educação Básica, tanto em nível geral com indicativos de abrangência do Sistema como
em nível detalhado do desempenho em tópicos específicos dos conteúdos de aprendizagem escolar. Mais do que isso, a Revista pode também servir como material para análise
de pesquisadores e docentes da educação superior que devem ser parceiros do sistema
público de ensino em favor da melhoria da educação paraense, na formação inicial, na
continuada e na pesquisa em educação. No patamar em que estamos, a Secretaria de
Estado de Educação do Pará dispõe de dados confiáveis para disponibilizar às instituições
parceiras, em particular universidades, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas.
Essa apropriação do SisPAE nos diferentes segmentos educacionais do Estado do Pará
certamente ainda carece de uma liderança forte, competente e explícita da administração
central da Secretaria de Educação, uma vez que a cultura de avaliar embate-se por hora
com o velho ranço já mencionado, apesar dos avanços a olhos vistos.
Destaque deve ser dado à secção Análise Pedagógica e Interpretação dos Resultados,
ali o leitor vai encontrar excelentes subsídios para avaliar procedimentos de ensino e a
aprendizagem dos estudantes. A disponibilidade on line das Revistas e dos relatórios individuais da escola instrumentalizam docentes, técnicos e pesquisadores para a superação
de dificuldades de aprendizagem e favorecem a promoção da nova cultura de avaliação
induzida pela Secretaria de Educação. Aliás, tem sido de uma inteligência estratégica a
liderança dessa Secretaria na implantação e disseminação do SisPAE. Tudo indica que a
administração da educação básica do Pará entendeu que a hora é agora!
O leitor pode estar se perguntando: e as outras dimensões que uma avaliação educacional deve abranger? Como estão as práticas pedagógicas? Que perfil de gestão escolar
temos? Como nossa infraestrutura influência o desempenho dos estudantes? Embora
tenhamos alguns indicadores para questões como essas, ainda temos muito a avançar em
termos de avaliação. O SisPAE fornece subsídios seguros para uma mudança de rumos
na educação básica da rede pública do Pará. O nível de maturidade em avaliação que
nós chegamos demanda que utilizemos plenamente o recurso que dispomos e sigamos
ampliando nossos horizontes de avaliação.
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Portanto, está muito claro que o passo a ser dado neste momento é a apropriação intensa e rotineira do SisPAE nas atividades da educação pública em nosso Estado.
É agora!
Sem o antigo receio do patrulhamento e em busca de um melhor patamar educacional
que responda às necessidades formativas dos paraenses, aproprie-se do SisPAE!
Licurgo Peixoto de Brito
Prof. Associado III da UFPA
Ex-Secretário Adjunto de Ensino – Seduc-PA

9

Introdução

O

Projeto de Melhoria da Qualidade e Incremento da Cobertura da Educação Básica no
Estado do Pará 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.
Já se destacou, em várias oportunidades, o diferencial que a clareza de objetivos do
SisPAE agrega a uma avaliação de sistema que busca analisar a qualidade da educação
paraense e para além disso, que oriente o desenvolvimento de políticas públicas capazes
de contribuir para a melhoria do desempenho escolar.
No momento em que se tornam públicos os resultados da avaliação do SisPAE 2015, é
oportuno retomar os aspectos definidos como essenciais à realização bem sucedida da
avaliação e refletir sobre a sua execução ao longo das duas últimas edições.
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. Isso significa a produção de informações fidedignas e
precisas do resultado do processo de construção do conhecimento nas escolas da rede
estadual de ensino e seus anexos e nas escolas da rede municipal, focalizando as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e os hábitos de estudos, mediante a aplicação de
instrumentos cognitivos junto aos alunos e de instrumentos contextuais (questionários)
junto aos diretores, especialistas em educação, professores e alunos, além da coleta da
percepção da comunidade escolar sobre a infraestrutura de trabalho e o clima escolar.
A preocupação de garantir ao SisPAE o valor de uma intervenção legítima, que se identifica com as necessidades e prioridades do Estado do Pará, se reflete em um conjunto
de iniciativas cujo ponto de partida foi a definição das expectativas de aprendizagem em
um contexto que permite a investigação de habilidades e competências que os alunos
desenvolvem para utilizar conhecimentos adquiridos na escola na resolução de problemas. Com esse referencial, construíram-se as Matrizes de Referência que descrevem as
habilidades essenciais e orientam a composição dos instrumentos de medida, em Língua
Portuguesa e Matemática, em cada etapa do ensino básico avaliadas. Vale a pena relembrar que as matrizes do SisPAE atendem 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 (Anexo I).
Além da contribuição das matrizes de referência para a construção da capacidade de
avaliação e a melhoria do desempenho do projeto avaliativo, há que destacar a interação
com o projeto pedagógico das escolas que delas resulta. Fundamentam essa convicção,
autores como Soligo (2010)2, quando afirma:
“Conhecendo as matrizes curriculares e as competências estipuladas para os testes o professor contará com um material altamente rico em possibilidades de interpretação e desenvol-

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.
2 SOLIGO, Valdecir. Possibilidades e Desafios das Avaliações em Larga Escala da Educação Básica na Gestão Escolar. Revista Eletrônica Política e Gestão Educacional, n. 9, 2º Semestre 2010. Disponível em: http:// www.fclar.unesp.br/ Home/ Departamentos/CienciasdaEducacao/RevistaEletronica/Acesso em: março
2016
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vimento de ações pedagógicas que contribuíram no processo de superação das dificuldades
de aprendizagem.”
Nas Revistas Pedagógicas do SisPAE, as análises pedagógicas, fundamentadas em itens
propostos para investigar o domínio das habilidades de uma matriz, informam as capacidades que os alunos demonstraram ter desenvolvido e apontam fragilidades do processo
educacional.
No SisPAE a familiarização do professor com as matrizes de referência da avaliação se
materializa também nas atividades de capacitação. Em 2015, cerca de 500 professores
paraenses participaram de oficinas de elaboração de itens para avaliações de larga escala.
Essa é uma real oportunidade de refletir sobre o papel da avaliação em larga escala como
elemento da organização de currículos na educação básica.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2015 mantêm a identidade da edição anterior e oferecem aos professores e gestores de escolas, o diagnóstico do estágio de desenvolvimento do processo educacional que vem sendo executado nas escolas públicas paraenses.
Nesta edição 2015, será possível conhecer os resultados gerais, por disciplina e ano/ série, avaliados e compará-los com os resultados anteriores. De modo geral, os resultados
indicam que houve melhoria do desempenho dos alunos e, dessa forma, atestam o valor
da avaliação em relação às necessidades e prioridades da educação paraense e mais do
que isso, colocam em evidência o aproveitamento da experiência anterior para melhorar
a apropriação dos resultados da avaliação, como subsídios ao trabalho pedagógico e reforço ao processo de aprendizagem.
Os resultados do SisPAE 2015 também subsidiam a ideia de que a superação das fragilidades na aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental é condição essencial
para alavancar a melhoria do resultado educacional paraense. E essa convicção emerge
da interpretação e busca do significado dos resultados da avaliação, tarefa do avaliador
externo que agora delineia a evolução do sistema educacional com elementos de dois
anos consecutivos da avaliação de larga escala.
De outra parte, já em 2014 se percebeu que os resultados do SisPAE ganham maior significado quando a sua análise e interpretação consideram a influência de fatores humanos
e culturais dos contextos em que foram produzidos.
O desafio agora foi o de reunir dados da avaliação do SisPAE para responder, da forma
mais completa possível, a seguinte questão:
Quais são os impactos dos fatores sociais, econômicos e ambientais sobre o projeto
educacional paraense?
Conforme anteriormente mencionado, as Revistas Pedagógicas do SisPAE 2015, estão
organizadas em quatro seções:
1. “ Dados Gerais” apresentando informações básicas sobre o SisPAE 2015, os instrumentos utilizados no processo de avaliação e sua abrangência.
2. “ Resultados do SisPAE 2015”, relatando os resultados gerais da disciplina objeto da
revista e os estudos de comparação de resultados das edições do SisPAE 2014 e 2015.
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”,
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é importante reiterar que os exemplos possuem propriedades estatísticas que permitem classificá-los como questões que descrevem a habilidade investigada e discriminam entre os grupos de alunos com menor e melhor 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 elaborados 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.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE são instrumentos que se destinam à socialização dos
resultados do processo avaliativo. Portanto, precisam ser conhecidas para que possam ser
úteis ao processo de transformação do ensino/aprendizagem. Segundo Vianna (2005)3,
“Os resultados das avaliações não devem ser utilizados única e exclusivamente para traduzir um certo desempenho escolar. A sua utilização implica em servir de forma positiva
na definição de novas políticas públicas, de projetos de implantação e modificação de
currículos, de programas de formação continuada dos docentes e, de maneira decisiva,
na definição de elementos para a tomada de decisões que visem a provocar um impacto,
ou seja, mudanças no pensar e no agir dos integrantes do sistema.”

3 VIANNA, Heraldo Marelim. Fundamentos de um Programa de Avaliação Educacional. Brasília: Liber Livro Editora, 2005
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1.

Dados Gerais
1.1. SisPAE 2015 – Abrangência e Participação
O SisPAE 2015 envolveu a participação de alunos, professores e diretores de 3.795 escolas, distribuídas em 142
municípios paraenses. São 876 escolas estaduais, 2.919 escolas municipais e 16 casas familiares rurais. Da previsão
inicial de 811.127 mil alunos matriculados em 4.045 escolas, participaram da avaliação 555.722 alunos em Língua
Portuguesa e 554.983 alunos em Matemática, o que resulta média de 65% em relação ao total de alunos previstos.
A tabela seguinte reúne os dados da participação de alunos por ano/série avaliados e disciplina, por rede de ensino
avaliada.
Tabela 1. SisPAE 2015 – Dados de Previsão e Participação de Alunos por Rede de Ensino
Dependência administrativa

Estadual*

Municipal**

Ano/Série

** Previsão baseada no Censo Escolar 2014.
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Presentes

(%)

Matemática
Presentes

(%)

13.344

11.039

82,7

11.184

83,8

5º ano EF

17.483

14.416

82,5

14.582

83,4

7ª série EF

32.395

24.305

75,0

24.305

75,0

8ª série EF

32.185

23.240

72,2

23.240

72,2

1ª série EM

128.490

79.709

62,0

79.709

62,0

2ª série EM

100.681

62.771

62,3

62.771

62,3

3ª série EM

88.141

50.590

57,4

50.590

57,4

Total

412.719

266.070

64,5

266.381

64,5

4º ano EF

124.141

92.094

74,2

91.583

73,8

5º ano EF

121.531

92.257

75,9

91.718

75,5

7ª série EF

82.306

56.291

68,4

56.291

68,4

8ª série EF

68.516

48.167

70,3

48.167

70,3

1ª série EM

126

79

62,7

79

62,7

2ª série EM

53

23

43,4

23

43,4

3ª série EM

78

26

33,3

26

33,3

396.751

288.937

72,8

287.887

72,6

4º ano EF

8

9

112,5

9

112,5

5º ano EF

118

31

26,3

31

26,3

7ª série EF

21

20

95,2

20

95,2

1ª série EM

1.195

488

40,8

488

40,8

2ª série EM

166

133

80,1

133

80,1

3ª série EM

149

34

22,8

34

22,8

1.657

715

43,2

715

43,2

Total
* Previsão baseada no Censo Escolar 2015.

Língua Portuguesa

4º ano EF

Total

Particular
(Casas familiares rurais)

Previsão

Língua Portuguesa \ Ensino Fundamental

Em relação à edição do SisPAE 2014, o percentual de participação do alunado em 2015 é menor e reflete uma
vez mais as diferenças entre o número de alunos previsto e o de participantes na avaliação, em particular no Ensino
Médio, em todas as redes, devendo ainda ser ressaltada a diminuição da participação da 8ª série do Ensino Fundamental.

1.2. Instrumentos do SisPAE
A avaliação do SisPAE 2015, foi estruturada para dar continuidade ao modelo de avaliação concebido para o sistema
paraense de Educação Básica e nessa condição, utilizou instrumentos que lhe permitiram a coleta das informações
sobre o desempenho escolar mediante a aplicação de:


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



questionários contextuais aos alunos, professores e equipes das unidades escolares, com o objetivo de obter
dados sobre perfil socioeconômico do aluno e a trajetória escolar, características da turma, gestão e infraestrutura
da escola e perfil dos professores e gestores escolares.

1.2.1. Provas
Nas avaliações do SisPAE são utilizados itens de múltipla escolha, compostos de enunciado, que pode vir acompanhado 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 2015 foram utilizados:


itens elaborados com base nas habilidades indicadas nas Matrizes de Referência da Avaliação, pré-testados no
SisPAE 2014, segundo metodologia especialmente desenvolvida para essa avaliação.



itens comuns com o Saeb/Prova Brasil, como mecanismo para assegurar a comparabilidade tanto entre os resultados do SisPAE quanto aos 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 série do Ensino Médio foram avaliados
por 91 questões de Língua Portuguesa e Matemática.
Foi uilizada 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 série 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 189 diferentes cadernos de provas.
A composição da prova leva em conta o conjunto de habilidades descritas na Matriz de Referência da Avaliação, e
busca uma distribuição de itens que estabeleça a melhor interlocução com o público respondente, tanto no que se
refere à complexidade, quanto no que diz respeito à diversidade de habilidades que pretende aferir.
Na edição do SisPAE 2014, as Revistas Pedagógicas apresentavam uma figura com a distribuição de questões segundo as habilidades avaliadas em cada um dos 21 cadernos da prova, propiciando aos leitores uma visão qualitativa da
cobertura da Matriz de Referência no exemplo utilizado. Além disso, a compreensão de que o conjunto de respostas
registradas nos 26 cadernos de prova – e não do aluno, único caderno, que possibilita a avaliação das habilidades
previstas para um dados ano/série.
A presente edição do SisPAE traz um outro modelo de análise que também é útil para conhecer a relação de uma
prova com a Matriz de Referência da Avaliação que orienta a sua organização.
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A Figura 1 permite conhecer a relação entre o número de questões propostas na prova, por habilidade definidas na
matriz que referencia a avaliação, na prova de Língua Portuguesa aplicada no SisPAE 2015 para a 8ª série do Ensino
Fundamental. Ela permite observar que, exceção feita à habilidade LPA 13 – Selecionar legenda ou título apropriado
a uma foto, ilustração ou texto escrito – a prova foi composta por questões elaboradas para todas as demais habilidades descritas para a 8ª série na Matriz de Referência da Avaliação de Língua Portuguesa no SisPAE.
Figura 1. Número de Itens por Habilidade da Matriz de Referência da Avaliação na
Prova de Língua Portuguesa 8ª Série do Ensino Fundamental, SisPAE 2015

A figura mostra um pouco mais: o número de itens em cada habilidade investigada. Seria essa uma composição
equilibrada? Que relação ela guarda com a matriz? Os dados apresentados na tabela e o gráfico que a representa
respondem essas questões.
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Tabela 2. Composição da Prova de Língua Portuguesa – 8ª série do Ensino Fundamental
SisPAE 2015
Habilidade
Tema

Matriz

Prova

Número

%

Número

%

6

21

24

26

Composição do gênero

13

45

36

40

Linguagem

10

34

31

34

Total

29

100

77

100

Produção e Compreensão do Texto

Gráfico 1. Língua Portuguesa 8ª Série EF – Correspondência entre o número de habilidades
por tema na Matriz de Referência da Avaliação e o número de itens da prova. (Em %)

A Matriz de Referência da Avaliação de Língua Portuguesa da 8ª série, proposta para o SisPAE (Anexo I) descreve 29
habilidades associadas aos 3 temas de conteúdos trabalhados em Língua Portuguesa na Educação Básica, quais sejam
Produção e compreensão do texto, Composição do gênero e Linguagem. A prova ajusta-se a esse perfil.

1.2.2. Questionários de Contexto
A edição 2015 do SisPAE incluiu coleta de informações sobre as características dos alunos de todos os anos/séries
avaliados, dos coordenadores, diretores e 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 coordenadores e aos diretores das escolas.
Na edição do SisPAE 2015, os questionários aplicados aos alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental foram
reestruturados para melhor adequação ao público respondente. Também foram, pela primeira vez, coletados dados
junto aos coordenadores das escolas paraenses.
Desde o SisPAE 2014, já se percebia o impacto das características individuais ou contextuais dos alunos sobre o seu
desempenho. Por essa razão, a comunicação de resultados reservou espaço para a apresentação dos resultados da
influência dos fatores extraescolares sobre a proficiência dos estudantes para mostrar que os resultados brutos de
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proficiência, sem levar em conta as variáveis contextuais, pode ocasionar apreciações inadequadas acerca do desempenho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais. O SisPAE 2015 buscou aprofundar os conhecimentos
sobre o impacto desses fatores.
A tabela seguinte anota os números relacionados à coleta dos questionários no SisPAE 2015.
Tabela 3. Questionários de Contexto – SisPAE 2015
Público

Questionários respondidos

Alunos

555.632

Coordenadores

19.894

Diretores

3.390

Escolas

3.478

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,4
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 2015.5 A publicação Estudos do
SisPAE 2015: Perfil dos Participantes e Fatores Associados ao Desempenho Escolar contém, na íntegra, os resultados
e análises realizados com os questionários contextuais.

4 TAVARES, M. R. M.; MACIEL, M. C. SOUZA, M. M. SisPAE 2015: Caracterização Geral dos Alunos, Professores, Diretores e Escolas. Fundação Vunesp.
São Paulo, 2016.
5 BARBETTA, P., BORGATTO, A., ANDRADE, D. F. Relatório de Fatores Associados ao Desempenho Escolar – SisPAE 2015. Fundação Vunesp, São Paulo,
2016.
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2.

Resultados do SisPAE 2015
para Língua Portuguesa
A Tabela 4 apresenta as médias de proficiência em Língua Portuguesa por anos/séries avaliadas, da rede estadual e
das redes municipais no SisPAE 2015.
Tabela 4. Médias de Proficiência em Língua Portuguesa – SisPAE 2015
Ano Escolar

Rede Estadual

Redes Municipais

Estado do Pará

N

Média

N

Média

N

Média

4º ano EF

10.754

152,6

85.023

144,9

95.777

145,7

5º ano EF

14.149

169,9

84.546

168,6

98.695

168,8

7ª série EF

24.121

194,2

51.820

197,2

75.941

196,3

8ª série EF

22.911

206,3

43.214

212,7

66.125

210,5

1ª série EM

79.631

221,9,

41

237,0

79.672

221,9

2ª série EM

62.690

230,5

23

244,9

62.713

230,5

3ª série EM

50.510

229,9

26

237,1

50.536

229,9

Em relação aos resultados do SisPAE 2014, as médias de Língua Portuguesa foram mais altas no SisPAE 2015, em
todos os anos/séries avaliados. O gráfico seguinte mostra essa variação.
Gráfico 2. Comparação das Médias de Proficiência em Língua Portuguesa
Estado do Pará – SisPAE 2014-2015

Esse gráfico também representa a evolução das médias nas redes estadual e municipal, ressalvando-se o fato de que,
os resultados do ensino médio municipal, são apurados em uma única escola.

19

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

2.1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Uma das formas mais importantes de refletir sobre os resultados de uma avaliação de larga escala provém da classificação dos alunos nos níveis de proficiência definidos para a avaliação. Como se sabe, a proficiência em Língua
Portuguesa, dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da 7ª e 8ª series do Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª
e 3ª séries do Ensino Médio Ensino, aferidas no SisPAE, são ancoradas nas mesmas escalas métricas do Saeb. Sendo
assim, a apreciação das médias de proficiência se faz em uma escala de proficiência, cujos pontos são obtidos da
aplicação de metodologia estatística – Teoria da Resposta ao Item (TRI).
Dispondo de uma coleção de pontos, e de uma escala que os organiza, o desejável é interpretar pedagogicamente
o significado do posicionamento da proficiência, na escala. E isso se pode fazer ponto a ponto, ou por intervalos de
pontos. Nessa forma de agrupar, os intervalos são denominados Níveis de Proficiência, e permitem uma primeira
interpretação pedagógica do significado de uma dada média.
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.
O quadro e a tabela seguintes reúnem as informações sobre a classificação e a descrição dos níveis de proficiência
no SisPAE bem como sobre os intervalos de pontuação que definem os níveis de proficiência de Língua Portuguesa
para os anos/séries avaliados.
Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Classificação

Nível de
Proficiência

Insuficiente

Abaixo do
Básico
Básico

Suficiente
Adequado

Avançado

Avançado

Descrição
Os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das
habilidades e das competências desejáveis para o ano/série escolar em que se
encontram.
Os alunos, neste nível, demonstram domínio mínimo dos conteúdos, das habilidades e das competências, desejáveis para o ano/série escolar em que se
encontram.
Os alunos, neste nível, demonstram domínio pleno dos conteúdos, das habilidades e das competências desejáveis para o ano/série escolar em que se
encontram.
Os alunos, neste nível, demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, das habilidades e das competências acima do requerido no ano/série
escolar em que se encontram.

Tabela 5. Níveis de Proficiência em Língua Portuguesa – SisPAE
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Nível

4º EF

5º EF

7ª EF

8ª EF

1ª EM

2ª EM

3ª EM

Abaixo do
Básico

< 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 < 355

300 a < 375

Avançado

≥ 235

≥ 250

≥ 275

≥ 325

≥ 340

≥ 355

≥ 375
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A descrição pedagógica dos pontos desses intervalos é um resultado muito significativo e é possível com a interpretação do desempenho dos alunos nas tarefas de cada prova apresentada em cada edição do SisPAE. Essa descrição
compõe a Escala de Proficiência do SisPAE, por disciplina, que é anualmente atualizada em função de novas tarefas
que os alunos conseguem realizar.
O Gráfico 3 reúne a distribuição percentual dos alunos do Estado do Pará, segundo os níveis de proficiência do
SisPAE.Os dados nele registrados são gerais. Cada região, rede, município e 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 avanço da aprendizagem.
Gráfico 3. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa
Estado do Pará –SisPAE 2015

A abordagem dos percentuais de alunos classificados por nível de proficiência é ótimo recurso para a reflexão sobre
o avanço do SisPAE em 2015. O que se busca, numa avaliação de larga escala, é o diagnóstico, seja ele bom ou ruim.
Os dados da avaliação em larga escala comprovem a evolução e atestem a melhoria, evidenciando que o esforço
de professores e gestores na melhoria do processo de ensino aprendizagem foi bem sucedido. A comparação dos
percentuais de alunos classificados por nível de proficiência, em várias edições da avaliação, é um meio eficaz de
obter informações que permitem refletir sobre a evolução de um sistema educacional. O gráfico e a tabela utilizam
dados do SisPAE 2014 e 2015 nessa comparação.
Tabela 6. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa
Estado do Pará –SisPAE 2014 e 2015
Resultados SisPAE 2014
Ano/Série
4º ano EF
5º ano EF
7ª série EF
8ª série EF
1ª série EM
2ª série EM
3ª série EM

Abaixo
do Básico
54,2
46,5
40,9
46,8
53,2
57,5
68,3

Resultados SisPAE 2015

Básico

Adequado

Avançado

32,8
35,3
38,8
47,9
39,9
34,6
23,3

11,0
14,8
17,2
5,0
6,7
7,6
8,3

2,0
3,4
3,1
0,3
0,2
0,3
0,1

Abaixo
do Básico
43,6
37,5
33,0
42,6
45,3
50,0
64,9

Básico

Adequado

Avançado

38,5
37,8
39,7
48,6
43,0
38,7
26,1

15,6
18,7
23,0
8,1
11,3
10,8
8,9

2,3
6,0
4,3
0,7
0,4
0,5
0,1
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A Tabela 6 permite constatar, para todos os anos escolares avaliados que de 2014 para 2015, houve uma queda no
percentual de alunos classificados no Nível Abaixo do Básico. Nota-se também que os percentuais de alunos nos
níveis Básico e superiores aumentaram. Não há dúvidas sobre a melhoria do desempenho dos alunos.
Gráfico 4. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa
Estado do Pará –SisPAE 2014 – 2015
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3.

Análise Pedagógica e
Interpretação dos Resultados
3.1. Análise do Desempenho
Na edição de 2015, como nova ferramenta de trabalho para o professor, a Revista Pedagógica do SisPAE traz uma
abordagem gráfica do desempenho médio dos respondentes em cada uma das habilidades6 avaliadas. Trata-se de
um gráfico que mostra o acréscimo no percentual de acerto que cada grupo de desempenho apresentou para as
habilidades aferidas na prova.
O que são Grupos de Desempenho?
Tome-se, por exemplo, a prova de Língua Portuguesa aplicada no SisPAE para o 4º ano do Ensino Fundamental.
Cada aluno recebe um caderno onde estão 22 itens para serem respondidos. Os alunos que responderam essa
prova, são elencados em ordem crescente segundo seu número de acertos nessa prova. Aqueles de menor número de acertos, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 1, ou de menor desempenho;
aqueles de melhor 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, constituem o Grupo 2. Para o 4º ano do Ensino Fundamental, no grupo de melhor desempenho, o número máximo
de acertos é de 22, pois este é o total de itens que compõem a prova.
Importante
O número de acertos não tem relação direta com ser mais ou menos proficiente em relação ao domínio de uma
habilidade, já que isso envolve uma análise mais complexa, em conjunto com a escala de proficiência. Contudo,
é indício muito útil para uma ação rápida por parte do professor, pois permite analisar quais situações são mais ou
menos familiares para os estudantes
A seguir são apresentados resultados para cada uma das turmas avaliadas.

6 A descrição das habilidades do Ensino Fundamental é publicada na Mariz de referência (Anexo I) e está também disponível em http://www.vunesp.com.br/
sepa1401/arquivos/LP_EnsinoFundamental.pdf
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Gráfico 5. Desempenho dos alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental por Habilidade
SisPAE 2015 – Língua Portuguesa

Os alunos do 4º ano EF apresentaram um desempenho semelhante na maior parte das habilidades investigadas. Os
percentuais de acerto no grupo de menor desempenho ficam em torno de 20%; para o grupo de melhor desempenho estão mais próximos de 70%. Destoam dessa regularidade, o rendimento nas seguintes habilidades:
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LPA 04 – Inferir o sentido de palavra ou expressão, selecionando aquele que pode substituí-lo no contexto em
que se insere. Tema: Contexto de Produção e Compreensão do Texto, em que o incremento no desempenho
dos grupos 2 e 3 ocorre em percentuais de acerto muito próximos, menores do que 20%.



LPA11 – Identificar os elementos constitutivos da narrativa (enredo, espaço, tempo, foco narrativo, narrador,
personagens). Tema: Composição do Gênero, em que o percentual de acertos não alcança 15% e é o menor
entre os registros do grupo de menor desempenho, mas que avança rapidamente no grupo 3, a ponto de registrar um
aumento de quase 50 pontos percentuais;
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LPA12 – Identificar o gênero e/ou os elementos constitutivos da organização interna de um texto. Tema: Composição do Gênero, em que a maior evolução no percentual de acertos ocorre no grupo intermediário.

Observações como essas são muito úteis. Para garantir o seu uso adequado, há que frisar e insistir que elas possuem
um significado em termos da proficiência que está sendo investigada e medida. Para buscar esse significado, a rota
preferencial é a da Escala de Proficiência, e nelas os níveis que descrevem o desenvolvimento dessas habilidades
pelos alunos.
Também se pode comparar os estágios de desenvolvimento de habilidades na discussão de boas práticas que devem ser continuadas, de identificação de fragilidades a serem sanadas e de planejar ações para dar continuidade à
melhoria do projeto educacional, tão necessária e desejada. São úteis também para inspirar ações que fortaleçam a
abordagem dos conteúdos necessários à consolidação de algumas habilidades, e isso se pode pensar tanto no que se
refere àquelas em que há um claro processo de melhoria, quanto para as habilidades em que o registro de impactos positivos é pouco significativo e até para incentivar a participação dos alunos em sala de aula, desafiando-os em
situações mais complexas, associadas às habilidades em que obtiveram bons rendimentos. Questão de prioridades,
a serem definidas pelos responsáveis pelo projeto educacional paraense.
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Para os demais anos e séries do Ensino Fundamental a situação de desempenho por habilidade está apresentada nos
gráficos seguintes.
Gráfico 6. Desempenho dos alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental
SisPAE 2015 – Língua Portuguesa

Como se pode observar, o padrão de desempenho por habilidade no 5º ano do Ensino Fundamental exibe razoáveis diferenças. Nota-se:
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a melhoria, em relação ao desempenho do 4º Ano EF, o que mostra que o trabalho realizado no 5º ano EF tem
implicado em ganho de conhecimento por parte dos alunos, como por exemplo, nos itens associados à maioria
das habilidades aferidas na prova, onde os percentuais de acerto superam a casa dos 70% e há evidências de
melhoria no grupo de menor desempenho na prova;



a necessidade de uma análise mais detida nos conjuntos de itens associados às habilidades em que a proporção
de acertos no grupo de melhor desempenho parece ficar aquém do esperado quando se analisa o avanço que
ocorre no grupo de menor desempenho supera a do grupo de melhor desempenho (LPA04, LPA12, LPA14,
LPA15 e LPA27).
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Gráfico 7. Desempenho dos alunos do 7ª Série do Ensino Fundamental
SisPAE 2015 – Língua Portuguesa

Gráfico 8. Desempenho dos alunos da 8ª Série do Ensino Fundamental
SisPAE 2015 – Língua Portuguesa

Nessas duas séries, a presença de itens associados a uma mesma habilidade é frequente. Análises podem ser realizadas para verificar, por exemplo, a evolução de acertos, tanto no conjunto de respondentes quanto por grupo de
desempenho. Por exemplo:


o incremento na proporção de acertos nos itens aferem as habilidades LPA09, LPA14, LPA15, LPA19, LPA28,LPA
30, LPA 32 e LPA33, registrado na 8ª série, evidenciando uma vez mais que o trabalho realizado com a 8ª série
tem implicado em ganho de conhecimento por parte dos alunos;



em particular, o aumento da proporção de acertos do grupo de menor desempenho em itens associados às
habilidades LPA15 e LPA20;



a queda acentuada na proporção de acertos nos itens aferem as habilidades LPA06, e LPA07, registrada na 8ª
série.
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Observações como essas são muito úteis. Para garantir o seu uso adequado, há que frisar e insistir que elas têm
um significado em termos da proficiência que está sendo investigada e medida. Para buscar esse significado, a rota
preferencial é a da Escala de Proficiência, e nelas os níveis que descrevem o desenvolvimento dessas habilidades
pelos alunos.
Também se pode comparar os estágios de desenvolvimento de habilidades na discussão de boas práticas que devem ser continuadas, de identificação de fragilidades a serem sanadas e de planejar ações para dar continuidade à
melhoria do projeto educacional, tão necessária e desejada. São úteis também para inspirar ações que fortaleçam a
abordagem dos conteúdos necessários à consolidação de algumas habilidades, e isso se pode pensar tanto no que se
refere àquelas em que há um claro processo de melhoria, quanto para as habilidades em que o registro de impactos
positivos é pouco significativo e até para incentivar a participação dos alunos em sala de aula, desafiando-os em situações mais complexas, associadas às habilidades em que obtiveram bons rendimentos. Questão de prioridades, a
serem definidas pelos responsáveis pelo projeto educacional paraense. A seção seguinte se organiza com a discussão
pedagógica de alguns itens de provas, selecionados pela contribuição que podem oferecer ao professor, quando
quer conhecer o fruto de seu trabalho.
As análises incluem a apresentação dos resultados dos itens, informando como foram respondidos pelos alunos, e
permitem inclusive identificar os limites de acertos em cada um dos grupos de desempenho. As habilidades possibilitam inferir o nível em que os alunos dominam as competências cognitivas avaliadas relativamente aos conteúdos
das disciplinas e em cada série ou ano escolares. Os conteúdos e as competências (formas de raciocinar e tomar
decisões) correspondem, assim, às diferentes habilidades a serem consideradas nas respostas às questões ou tarefas
das provas7.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2015 publicam, na seção intitulada Sobre a Análise de Itens8, explicação detalhada
sobre os procedimentos a serem adotados para a plena utilização das informações na análise pedagógica de um
item. Em síntese, vale relembrar:
Gab. É a letra da alternativa que corresponde ao gabarito do item.
N é o número de alunos que responderam o item.
Dificuldade é um índice obtido a partir da porcentagem de respondentes que acertaram o item. Numericamente,
varia de 0% a 100%. Quanto mais próximo de 100%, mais fácil a questão foi percebida. Na prática, o intervalo é
subdividido para caracterizar um gradiente de dificuldades que vai do muito difícil ao muito fácil.
Discriminação é um índice obtido a partir da diferença entre os percentuais de acerto registrados para o item nos
grupos de melhor desempenho (G3) e de menor desempenho na prova (G1). Varia de 0 a 1,00. Quanto maior o
valor do índice, maior o seu grau de discriminação.
Estatísticas, informa os percentuais assinalados a todas as alternativas de resposta propostas para o item em cada
um dos grupos respondente e dá a média dessas percentagens na linha indicada com %Total.

7 São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Matrizes de referência para a avaliação Saresp: documento básico. Coordenação geral, Maria Inês Fini. São Paulo:
SEE, 2009. pág. 13.
8 SisPAE 2014. Revista Pedagógica. Ensino Fundamental, Língua Portuguesa. Fundação Vunesp. São Paulo, 2015.pág. 27-28.
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3.2. Itens da Prova do 4.° Ano Ensino Fundamental – SISPAE 2015
Exemplo 1
Leia o texto e responda à questão.
FRANJINHA! JÁ FALEI PRA
VOCÊ… LUGAR DE CACHORRO
DORMIR É LÁ FORA!

VOCÊ NÃO
ENTENDEU
DIREITO!

Copyright

© 1999 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

6279

(Disponível em: www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira37.htm Acesso: 20.03.2012)

A história é engraçada porque
(A) Franjinha, em vez de pôr apenas o cachorro para fora, põe também a cama.
(B) a mãe de Franjinha fica zangada com o filho e lhe dá uma bronca.
(C) Franjinha, por estar dormindo com o cachorro na cama, leva uma bronca da mãe.
(D) a mãe de Franjinha, ao pôr o cachorro para fora, não percebe que está chovendo.

Comentários
O item avalia se o aluno consegue inferir o efeito de humor produzido em um texto verbal e não verbal pelo uso de palavras, expressões e imagens. A questão traz uma tira da Turma da Mônica envolvendo Franjinha, sua mãe e seu cachorro
Bidu. A tira utilizada é adequada ao ano avaliado e apresenta uma cena relacionada ao cotidiano das crianças. Os
alunos desse ano escolar, geralmente, apresentam familiaridade com os gêneros textuais tira e história em quadrinhos,
já que se trata de gêneros bastante utilizados para o desenvolvimento da competência leitora nos anos iniciais do ensino
fundamental, sobretudo por causa de sua função lúdica e da associação entre texto escrito e ilustrações. As tiras e as
histórias em quadrinhos têm a finalidade de divertir o leitor e apresentam uma linguagem própria, que combina o verbal
e o não verbal na construção de sentido.
Em média, 54,3% dos alunos marcaram o gabarito A, compreendendo que na tira o humor foi desencadeado pela ação
de Franjinha, que, ao pôr o cachorro para fora, colocou também a cama sobre a qual o animal dormia. É interessante
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ressaltar que, juntos, os distratores B e C atraíram a atenção de 36,5% das crianças. Provavelmente, isso ocorreu
porque as afirmações contidas neles são interpretações corretas do que aconteceu na tira, pois “a mãe de Franjinha fica
zangada com o filho e lhe dá uma bronca” (alternativa B), e “Franjinha, por estar dormindo com o cachorro na cama,
leva uma bronca da mãe” (alternativa C). No entanto, embora essas afirmações estejam em conformidade com as cenas
da tira, elas não são o elemento desencadeador do humor. Os alunos que optaram pelos distrator B e C, provavelmente, não conseguiram entender adequadamente o que fora solicitado no comando. Já o distrator D, que atraiu 9,2%
dos estudantes, traz uma afirmação que não condiz com o que ocorre na tira, já que não chove em momento algum
da história. É possível afirmar que o item mostrou-se bastante adequado para discriminar educandos dos três grupos
de desempenho. Quando se consideram os resultados, percebe-se que menos de ¼ dos alunos do grupo 1, grupo de
desempenho inferior na prova, assinalou o gabarito (24,5%); menos da metade dos educandos do grupo 2 optou pela
alternativa correta (48,7%); mas 84,3% dos alunos do grupo 3 responderam corretamente à questão, como é desejável,
pois este é o grupo de estudantes com melhor desempenho na prova. Apesar dessa boa discriminação, é preocupante
que, entre os alunos classificados no grupo 1, apenas 24,5% deles tenham respondido corretamente ao item, enquanto
um percentual de 75,5% tenha optado pelos distratores (alternativas B, C e D). Dentre essas alternativas, as que mais
atraíram os alunos desse grupo foram B e C ( 26,7% e 29,5%, respectivamente). No grupo 2, o distrator C foi a opção
escolhida por mais de um quarto dos alunos (27,4%). Diante desse resultado e levando-se em consideração o fato de
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 desenvolver melhor essa habilidade de leitura.
Para o desenvolvimento dessa habilidade, pode-se propor a leitura sistemática de tiras e histórias em quadrinhos,
chamando a atenção dos alunos para os detalhes desses gêneros textuais que provocam o humor.

Exemplo 2
A BAILARINA
Roseana Murray

Caminha na ponta dos pés
a bailarina,
como se o circo fosse feito
de neblina:
Vai bailar a bailarina,
vai voar a bailarina
e é tão fina, tão fina...
vira vento a bailarina,
vira nuvem, vira ilha,
e num último salto
ilumina o palco,
transformando o silêncio
em maravilha.
(Roseana Murray. O Circo. São Paulo: Paulus, 2011)

O uso de reticências no sétimo verso do poema “e é tão fina, tão fina...” mostra que a bailarina é
(A) delicada.
(B) sem graça.
(C) desajeitada.
(D) feia.
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Comentários
O item avalia se o aluno consegue identificar o efeito de sentido decorrente do uso de recursos de pontuação ou de
outras formas de notações em um texto literário. Para isso, o estudante precisa reconhecer esses efeitos produzidos pela
pontuação e atribuir sentido a eles. O texto utilizado na questão é um poema sobre a bailarina, no qual há um trabalho
cuidadoso com a língua, um maior interesse com o significante e o seu arranjo no texto (a palavra extrapola o sentido
contido em si mesma). A dificuldade para realizar a tarefa está diretamente ligada à compreensão do poema, o qual,
metaforicamente, faz um jogo lúdico de palavras para caracterizar a atuação da bailarina no circo. Apenas a partir da
compreensão da perspectiva da autoria, no uso de recursos expressivos, é possível chegar à conclusão de que, no verso
“e é tão fina, tão fina...”, as reticências sugerem um prolongamento do pensamento. Algo fica no ar, subentendido, para
ser descoberto pelo leitor. É preciso que o aluno saiba reconhecer o efeito particular gerado pelo uso dessa pontuação
após a expressão.
Os índices gerais de acerto indicam que a maioria dos respondentes compreendeu o que fora solicitado e foi capaz de
responder adequadamente à questão (68,3%). Eles compreenderam que o uso das reticências empregadas no verso “e
é tão fina, tão fina...” indicava a delicadeza da bailarina. Provavelmente, estabeleceram essa relação tanto com base no
seu conhecimento de mundo, pois, como se sabe, as bailarinas são magérrimas e delicadas, quanto na compreensão das
figuras utilizadas pelo poeta para descrever a bailarina: vai voar a bailarina / vira vento a bailarina / vira vento. Nos três
grupos de desempenho, o gabarito A foi a alternativa mais escolhida. No entanto, apenas nos grupos 2 e 3 ele foi escolhido pela grande maioria: no grupo de desempenho intermediário (grupo 2), o índice de acerto foi de 68%; no grupo de
melhor desempenho (grupo 3), foi de 91,5%. No grupo 1, porém, apenas 32% dos estudantes marcaram a opção correta. Isso mostra que eles ainda encontram dificuldades para compreender de forma global um texto literário e identificar
algum aspecto específico no enunciado do texto, isto é, encontrar no texto aquele aspecto específico que foi requerido.
Para desenvolver essa habilidade, podem ser propostas atividades vinculadas às habilidades de leitura e de escrita, uma
vez que o lugar natural e legítimo da pontuação é o texto e não a frase isolada. Deve-se explorar o uso dos sinais de pontuação, a fim de levar o aluno a perceber como esses elementos comunicam. Muitas vezes as palavras dizem uma coisa,
mas esses recursos verbais fazem revelar outras. Pode-se usar propagandas, notícias, outdoors e cartazes, por exemplo,
para enfatizar os efeitos gerados pela pontuação.

Exemplo 3
Leia o texto abaixo para responder à questão.

O cão e o osso
Um dia, um cão ia atravessando uma ponte, carregando um osso na boca.
Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando que era outro cão, quis logo o osso dele e
começou a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre.
(Fábula de Esopo. O cão e o osso. Adaptado)
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As fábulas sempre apresentam uma lição de moral. Qual é a moral dessa história?
(A) Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
(B) Uma boa ação ganha outra.
(C) O amor constrói, a violência destrói.
(D) Mais vale um pássaro na mão que dois voando.

Comentários
O item avalia se o aluno consegue inferir a moral de uma fábula, estabelecendo uma relação entre a moral e o tema. O
texto utilizado como suporte é uma fábula, gênero textual constituído de narrativa alegórica curta, cujos personagens,
geralmente animais, agem como seres humanos, a fim de sugerir uma reflexão de ordem moral, ensinar valores etc. Para
realizar a tarefa solicitada, o estudante precisa compreender a intenção do autor ao escrever a história, ou seja, qual é a
lição a ser ensinada. Em “O Cão e o osso”, a personagem é um cão cujas ações ensinam ao leitor uma norma de conduta,
recomendando-lhe agir de um determinado modo. O texto apresenta o Cão como um ser dominado pela gula, o que não
lhe possibilita ter uma visão crítica da realidade. Assim, ao olhar para a água e cobiçar o reflexo do próprio osso que trazia
na boca, o Cão se deixa enganar por um reflexo e acaba perdendo o osso que leva preso na boca.
Os índices gerais de acerto apontam a dificuldade que a maioria dos alunos apresentou para responder adequadamente
ao item. O gabarito D foi assinalado por apenas 21,5% dos respondentes, ou seja, menos de ¼ dos alunos pôde resolver
o problema com êxito. Quando se observa o comportamento dos grupos específicos, percebe-se que mesmo as crianças
do grupo de melhor desempenho na prova (grupo 3) tiveram dificuldade para realizar a tarefa, pois o gabarito foi assinalado por apenas 31,2% delas; no grupo de desempenho intermediário (grupo 2), 17,6% dos alunos acertaram o gabarito;
no grupo de desempenho inferior (grupo 1), apenas 14,9% marcaram a opção correta.
A tarefa solicitada aos alunos era altamente desafiadora, pois, em primeiro lugar, deveriam recuperar apenas a lógica das
ações e o curso dos eventos ordenados para inferir a moral da fábula; e, em segundo lugar, inferir o sentido dos provérbios
constantes nas alternativas. Portanto, para realizar a tarefa, precisavam estabelecer uma relação entre o sentido do
texto e o sentido das alternativas, sendo que ambos os sentidos dependiam de um trabalho de inferência para serem
recuperados. O provérbio consiste em um enunciado curto cuja compreensão depende do conhecimento da cultura e de
outras características da sociedade em que é empregado. Sendo assim, a resposta correta à questão dependia de um
entendimento do educando acerca de certos valores e costumes da sociedade brasileira, a fim de que pudesse fazer uma
leitura associando o gênero fábula e o gênero provérbio. Vale ressaltar que, atualmente, podem ser encontradas várias
versões de uma mesma fábula e diferentes enunciados que resumem sua moral. Dentre esses enunciados, é comum encontrar provérbios. Por exemplo, a fábula de Esopo “O cão e a carne”9 pode ser encontrada com os títulos “O cão e o naco
de carne”10 e “O cachorro e o seu reflexo”11. E, nos três casos, respectivamente, há enunciados diferentes para a moral:
9 Disponível em: www. jahr.org. Acesso em: 14.04.2016
10 Disponível em: http://pensador.uol.com.br/fabulas_de_esopo. Acesso em: 14.04.2016.
11 Disponível em: http://sitededicas.ne10.uol.com.br/fabula2a.htm#link1. Acesso em: 14.04.2016.
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1.°) Nunca deixes o certo pelo duvidoso. De todas as fraquezas humanas, a cobiça é a mais comum, e é todavia a mais
castigada; 2.°) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando; 3.°) É um tolo e duas vezes imprudente aquele que
desiste do certo pelo incerto. Como se pode observar, a moral da fábula “O cão e o naco de carne” é um provérbio: Mais
vale um pássaro na mão do que dois voando. Esse enunciado aparece na alternativa D como resposta correta à tarefa
solicitada, e seu sentido depende da compreensão das figuras que o compõem. É importante notar que, entre os distratores (alternativas incorretas), a opção A foi a mais atrativa para os grupos 2 e 3 (30,1% e 27,1%, respectivamente).
Os alunos que escolheram essa alternativa, provavelmente, relacionaram a referência que o texto faz à “água”, que
refletia a imagem do cão, à expressão “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. No entanto, eles não compreenderam que essa expressão diz respeito à perseverança, e que o texto trata da ganância (característica apresentada
como um vício que não deve ser cultivado). Já o distrator B foi o mais assinalado por estudantes do grupo 1 (31%),
superando inclusive a opção pelo gabarito (14,9%). A expressão nele contida trata da gratidão, pois quem faz o bem
a outra pessoa recebe em troca também o bem (Uma boa ação ganha outra). O texto, porém, não fornece qualquer
indício que possa amparar essa interpretação. Quem assinalou os distratores, provavelmente, não compreendeu a tarefa
a ser realizada ou ainda não têm noção dos elementos constitutivos do gênero ou não sabe depreender dos elementos
figurativos a temática que aponta para a moral de uma fábula.
Para o desenvolvimento dessa habilidade, é necessário 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 preciso que o
professor trabalhe com os alunos a identificação de temas em textos figurativos, correlacionando adequadamente os
elementos abstratos e concretos.

Exemplo 4
Leia o texto e responda à questão.
Há muito tempo, quando os bichos falavam, mas só ouviam o que queriam, a onça foi beber água e topou com um
sapo no caminho. Não pediu licença, não. Simplesmente atirou o sapo no rio.
O sapo caiu com tanta força que acertou na cabeça de um pirarucu. O sapo disse:
– Desculpa. A onça me jogou.
Mas o peixão deu um raquetaço com o rabo e jogou o sapo de volta para a terra.
A onça disse:
– Ué, compadre sapo, voltou?
(Ernani. Amigos da Onça. São Paulo: Cia. das Letrinhas, 2006)

Quem conta essa história é
(A) a onça.
(B) o narrador.
(C) o sapo.
(D) o pirarucu.
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Comentários
O item avalia se o aluno consegue identificar o foco narrativo de um texto literário, isto é, identificar a quem pertence a
“voz” ficcional que conta a história. Para isso, ele precisa compreender a relação do foco narrativo com os outros elementos constituintes da narrativa, atentando para a perspectiva a partir da qual a história é contada, isto é, quem a narra.
Esse “saber metalinguístico” integra os aspectos avaliados pelo descritor, uma vez que constituem conteúdos passíveis de
serem sistematizados em sala de aula, pela habilidade de leitura do texto narrativo.
Os índices gerais de acerto indicam que muitos alunos têm dificuldades para identificar o foco narrativo ou não compreenderam o que foi solicitado. Em média, 36,2% assinalaram a alternativa correta B, demonstrando familiaridade com
os elementos da construção do texto e identificando, na superfície textual, as marcas linguísticas formais (advérbios,
pronomes, verbos etc.) que indicam o discurso do narrador. Esses educandos conseguem diferenciar o narrador do autor,
ou seja, compreendem que o narrador é essa “voz” que conta a história e pertence ao reino da ficção, e o autor é uma
pessoa real que produz o texto. Os dois tipos de narrador mais conhecidos são: aquele que conta e também participa da
história (narração em primeira pessoa) e aquele que conta a história sem participar dela (narração em terceira pessoa).
No grupo de melhor desempenho na prova (grupo 3), 64,8% assinalaram o gabarito; no grupo de desempenho intermediário (grupo 2), 23% dos alunos acertaram o gabarito; no grupo de desempenho inferior (grupo 1), apenas 17,9%
marcaram a opção correta. Os alunos que escolheram os distratores (alternativas incorretas) A (27,7%), C (26%) e D
(10,2%), provavelmente, foram atraídos pelas referências às personagens presentes na superfície textual, apresentando
dificuldades de leitura e de identificação da articulação dos elementos da estrutura esquemática da narrativa.
O desempenho mediano dos alunos mostra que a análise de textos literários em sala de aula precisa ser uma constante,
de maneira que os estudantes possam recuperar os elementos constitutivos da narrativa ficcional.

3.3. Itens da Prova do 5° Ano Ensino Fundamental – SisPAE 2015
Exemplo 1
Leia o texto a seguir.

Bem de corpo e alma
Picada de aranha deve ser tratada com seriedade e rapidez. Uma das aranhas mais venenosas é chamada viúva-negra.
Muitos conhecem rapidamente sua picada, pois ela produz inchaço na pele, seguido de um vermelhidão e de uma dor
quase insuportável. Nessas horas, é preciso chamar o médico. Dizem que tentar retirar o veneno que ficou sob a pele
ajuda a aliviar a dor.
(Jornal Zoeira)

O assunto principal desse texto é
(A) a prevenção de acidentes.
(B) a vida das aranhas.
(C) os cuidados com a picada de aranha.
(D) os cuidados com o corpo.
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Comentários
O item avalia se o aluno consegue reconhecer o assunto principal de um texto, com base em informações contidas em
título, subtítulo ou corpo do texto. Para isso, ele precisa inferir corretamente o significado das informações e construir o
sentido global do texto, atentando para o contexto de produção em um gênero textual (jornal) que deve fazer parte de
sua prática social de leitura. A partir do que vem manifestado no texto, ou seja, das marcas linguísticas na superfície
textual, ele precisa reconhecer o assunto principal do texto. Nesse trabalho de compreensão, pode-se desenvolver com
o aluno o conceito de hiperônimo (palavra que possui significado genérico) e de hipônimo (palavra que possui significado
específico). No texto “Bem de corpo e alma”, primeiro se apresenta o hiperônimo “Picada de aranha”, quando se abre
o texto com o assunto mais geral, para, em seguida, usar os adjetivos “seriedade e rapidez”, os quais determinam como
proceder de modo geral diante de uma situação dessa natureza; logo, apresenta-se o hipônimo “viúva-negra”, em que se
trata mais especificamente dos sintomas da picada dessa aranha; por fim, no enunciado “Nessas horas, é preciso chamar
o médico.”, apresenta-se o cuidado que se deve ter nesses casos.
Os índices gerais de acerto mostram que 62,9% dos alunos assinalaram o gabarito C, indicando que a compreensão de
texto tem sido trabalhada em sala de aula. Quanto aos distratores, A foi o menos escolhido pelos estudantes (7,6%), isto
é, apenas uma minoria chegou à conclusão de que o assunto principal do texto era “a prevenção de acidentes”. O distrator B (a vida das aranhas) foi marcado por 9,2%, provavelmente, esses estudantes não compreenderam que o texto
não tratava da vida das aranhas de um modo geral, mas apenas de um aspecto: o perigo de seu veneno. Já o distrator
D atraiu um número significativo de estudantes (20,3%), os quais, provavelmente em função do título “Bem de corpo e
alma”, concluíram que o assunto principal do texto era “os cuidados com o corpo”. Quando se observa o comportamento
dos grupos específicos, percebe-se que quase ¼ dos estudantes do grupo 1 optou por esse distrator (24,9%).
Para desenvolver essa habilidade relacionada ao contexto de produção e à compreensão de texto, pode-se trabalhar assunto e tema, ou seja, o primeiro sendo hiperônimo e o segundo hipônimo, considerando que o campo lexical manifestado
na superfície do texto traz essas marcas. Trabalhar as marcas que estão na superfície do texto contribui para que o aluno
possa chegar ao assunto principal do texto.

Exemplo 2
Leia o texto para responder à questão.

O hábito da leitura
“A criança é o pai do homem”. A frase, do poeta inglês William Wordsworth, ensina que o adulto conserva e amplia
qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna um hábito dificilmente é deixado. Assim, a leitura
poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo.
Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas e adquirir muitas
experiências enquanto lê um livro, jornal, gibi, revista, cartazes de rua e até bula de remédio.
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Dia 25 de janeiro foi o dia do Carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, intimações, saudades, respostas, mas
tudo isso só existe por causa do hábito da leitura.
E aí, vamos participar de um projeto de leitura?
(Correio Braziliense, Brasília, 31 de janeiro de 2004. p.7)

Na frase “Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas...”, a palavra destacada indica que o autor escreve o texto para
(A) adultos.
(B) crianças.
(C) idosos.
(D) pais.

Comentários
O item avalia se o aluno consegue identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto. Do tipo injuntivo, o texto procura despertar no leitor o hábito da leitura, apresentando-lhe uma série de benefícios
proporcionados por ela: descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas e etc. Para realizar a
tarefa solicitada no comando da questão, os alunos deveriam mobilizar seus referenciais escolares de conhecimento
sobre os modos de analisar as relações de produção, circulação e recepção do texto. Eles deveriam analisar as marcas
de enunciador e de destinatário presentes na superfície do texto, respondendo às perguntas: “Quem escreveu o texto? /
Para quem o texto foi escrito?”. Uma vez lido e compreendido o texto, competia a eles identificar, no segundo parágrafo,
a pista textual que evidenciava o público-alvo: “Você, coleguinha...”.
Os índices gerais de acerto mostram que 66,8% dos alunos assinalaram o gabarito B, identificando a palavra destacada
“coleguinha” como marca linguística que evidenciava as crianças como interlocutores do texto “O hábito da leitura”. O
distrator A (adultos) foi aquele que mais atraiu estudantes dos três grupos de desempenho: 25,9% do grupo 1; 20,2%
do grupo 2; e 7,6% do grupo 3. Isso se deve, provavelmente, ao fato de o texto começar com a informação de que “o
adulto conserva e amplia qualidades e defeitos que adquiriu quando criança” (primeiro parágrafo). Em média, o distrator
C foi o que menos atraiu a atenção dos estudantes, apenas 5,8%, provavelmente por que não há qualquer menção
aos idosos no corpo do texto. Já o distrator D foi opção de 10,4% dos respondentes, provavelmente em virtude de eles
terem estabelecido uma relação entre a palavra “pai”, que aparece na frase de introdução do texto “A criança é o pai do
homem.”, e a palavra “idosos” da alternativa D.
Para desenvolver essa habilidade, pode-se apresentar textos dos mais diversos gêneros textuais nos quais existam marcas
linguísticas que evidenciem o locutor e o interlocutor. A exposição a essas diversidades de gêneros amplia o horizonte
léxico do aluno ainda no ensino fundamental.
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Exemplo 3
Leia o texto e responda à questão.
Venha comemorar meu aniversário de 10 anos!

Espero você no dia 18 de fevereiro, sábado, às 19 horas.
No salão de festas do prédio.
Um beijo Luana

Pode-se dizer que esse texto é
(A) uma carta.
(B) um bilhete.
(C) um convite.
(D) um poema.

Comentários
O item avalia se o aluno consegue identificar o gênero de um texto. Essa identificação pode ocorrer a partir dos elementos
linguísticos presentes na superfície do texto, ou seja, recursos gramaticais como formas verbais, pronominais e enunciados
direcionados ao destinatário. No texto em análise, é possível identificar o gênero “convite” por meio dos elementos constitutivos de sua organização interna: 1) o modo imperativo utilizado para se dirigir ao interlocutor “Venha comemorar...”; 2)
a especificação do tipo de comemoração “meu aniversário de 10 anos!”; 3) a data “no dia 18 de fevereiro, sábado”, o horário “às 19 horas” e o local do evento “No salão de festas do prédio.”; 4) a despedida com o nome da pessoa que está
enviando o convite “Um beijo Luana”. Em alguns casos, o convite traz o nome da pessoa que está sendo convidada e o
tipo de traje a ser usado pelo convidado na ocasião.
Em relação aos índices gerais de acerto, a maioria dos participantes assinalou o gabarito C (85,7%), indicando que
houve um bom trabalho relativo à composição do gênero textual “convite” em sala de aula, ou seja, um bom trabalho de
apresentação das características do convite para os alunos nessa etapa de escolaridade. Os distratores A (uma carta) e
B (um bilhete) foram os que mais atraíram a atenção dos estudantes, 5,7% e 4,9%, respectivamente. Provavelmente,
as crianças que assinalaram esses distratores confundiram-se diante das semelhanças entre carta, bilhete e convite, pois,
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de um modo geral, todos eles possuem em comum os seguintes elementos: destinatário, interlocução com o destinatário
e despedida. Já os respondentes que assinalaram o distrator D (3,7%) não compreenderam o que fora solicitado ou não
conseguiram identificar os elementos constitutivos da organização interna do convite, uma vez que não há semelhança
entre o convite e o poema.
Para desenvolver essa habilidade com o aluno, o trabalho pode partir de práticas pedagógicas que estimulem a leitura de
vários gêneros com um olhar atento para a estrutura e os elementos constitutivos de sua organização interna.

Exemplo 4
Leia o texto para responder à questão.

O príncipe e o sapo
Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo, só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço.
Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava, cheio de esperança de ficar livre do
feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo:
deu-lhe um beijo.
Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para sempre.
(Jon Seieszka. O patinho realmente feio e outras histórias malucas. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1997. s/p)

De acordo com o texto, o sapo morava
(A) no castelo.
(B) em uma casa.
(C) na lagoa.
(D) no rio.

Comentários
O item avalia se o aluno consegue identificar um elemento constitutivo da narrativa: o espaço onde a ação da narrativa
se desenvolve. A narrativa indicada para leitura não apresenta grandes dificuldades, devido à familiaridade com assunto
da história, muito próximo do universo da experiência leitora dos alunos. O desafio está em recuperar, no enredo, os
esquemas de construção da narrativa ficcional, no caso, do espaço construído pelo narrador. O comando indica a tarefa
a ser realizada pelo estudante, propondo a ele que identifique o lugar onde mora o sapo, protagonista da narrativa que
assumiu essa forma após ter sido enfeitiçado. No texto em questão, o espaço é explicitamente apresentado logo no início
do segundo parágrafo: “... uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava...”.
Os índices gerais de acerto apontam que 76% dos estudantes assinalaram o gabarito C. Quando se observa o comportamento dos grupos específicos, percebe-se que, entre os alunos do grupo 1, o percentual de acerto foi baixo, menos
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da metade dos respondentes escolheu a alternativa correta (41,7%). É importante ressaltar que nem um dos lugares
indicados pelas alternativas incorretas pode ser encontrado explicitamente no texto. Portanto, os alunos que optaram
pelos distratores, provavelmente, não compreenderam a tarefa solicitada ou ainda não desenvolveram a habilidade de
identificar o local onde a trama se desenrola. Os distratores B e D oferecem possibilidades distantes daquelas que integram a narrativa: “em uma casa” e “no rio”. Ainda assim, em média, foram marcados por, respectivamente, 5,5% e
6,1%. Já o distrator A foi aquele que mais atraiu estudantes dos três grupos específicos de desempenho: 25,8% do grupo
1, 12,1% do grupo 2 e 3% do grupo 3. Provavelmente, os educandos que optaram por esse distrator cometeram um dos
seguintes equívocos: 1) fizeram uma leitura superficial do texto, sem interpretar corretamente os elementos que compõem a narrativa; 2) concluíram pela leitura do texto que o príncipe morava na lagoa, mas o comando perguntava onde
o sapo morava, então devia ser ainda no castelo, lugar em que morava o príncipe antes do feitiço; 3) fizeram a seguinte
inferência: o príncipe morava no castelo antes de encontrar a feiticeira; depois, ao ser transformado em sapo, continuou
morando no castelo. Faltou a essas crianças reler o texto para encontrar no início do segundo parágrafo a afirmação
explícita de que o príncipe morava na lagoa e compreender que príncipe e sapo eram a mesma “pessoa”.
Para desenvolver essa habilidade, faz-se necessário um trabalho sistemático de identificação dos elementos constitutivos
da narrativa (enredo, espaço, tempo, foco narrativo, narrador, personagens).

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

O pica-pau não fica com dor de cabeça de tanto bicar as árvores?

Não, ele nunca vai precisar tomar remédio para dor de cabeça, pois a cabeça do pica-pau tem bolsas de ar que
amortecem o impacto das batidas no crânio. O pica-pau pode dar até cem bicadas por minuto numa árvore.
(Revistinhas Inteligentes. Disponível em: http://www.revistinhasinteligentes.org/. Acessado em 28.06.2012)

No texto, há uma palavra que, ao relacionar uma frase a outra, estabelece a ideia de explicação. Em qual dos trechos a
seguir, essa palavra foi usada?
(A) “para dor de cabeça”.
(B) “pois a cabeça do pica-pau tem bolsas de ar”.
(C) “que amortecem o impacto das batidas no crânio”.
(D) “até cem bicadas”.
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Comentários:
O item avalia a habilidade do aluno em identificar a relação de sentido que se estabelece no texto por meio do uso de
conjunções e advérbios. A atividade proposta ao aluno consiste em identificar, entre as frases extraídas do texto e apresentadas nas alternativas, aquela que estabelece uma relação com o sentido de explicação, com outra frase do texto,
conforme indicado no comando da questão. Assim, para que o aluno pudesse responder corretamente o item, precisaria
identificar que, na redação “pois a cabeça do pica-pau tem bolsas de ar”, na alternativa B, a conjunção “pois”, estabelece uma relação entre essa frase e a imediatamente anterior, explicando, justificando a informação de que o pica-pau
“nunca vai precisar tomar remédio para dor de cabeça”.
Do total de alunos que fizeram a prova, 50,50% assinalaram o gabarito B, demonstrando compreender a relação de
sentido estabelecida entre a frase da alternativa B e a frase que a antecede no texto. Esse resultado mostrou-se bastante satisfatório, considerando-se que recuperar a relação de sentido estabelecida no texto pelas conjunções é uma
habilidade de leitura complexa. Mesmo o fato de 20,20% dos alunos que fizeram a prova terem optado pelo distrator
A e de 19,80% pela alternativa de resposta C não compromete o bom aproveitamento dos alunos avaliados por esse
item. É provável que aqueles que escolheram a alternativa A não tenham conseguido recuperar o sentido de finalidade
da preposição “para”, que começa a frase; já em relação ao pronome relativo “que” do início da frase em C, os alunos
podem tê-lo interpretado como uma conjunção explicativa, o que é bastante plausível para alunos que ainda não desenvolveram essa habilidade de leitura.
Por fim, quando se analisam os resultados por grupos de desempenho, observa-se que, mesmo entre os alunos com menor
desempenho na prova, aproximadamente um terço deles escolheu a resposta correta e que, entre os alunos com melhor
desempenho, quase 70% deles optaram corretamente pelo gabarito. Ambos os resultados demonstram que a maioria
dos alunos consegue mobilizar a habilidade de leitura avaliada. Nota-se que é preciso trabalhar melhor essa habilidade
para que os alunos com desempenho médio e menor desempenho na prova também possam desenvolvê-la satisfatoriamente. Para que o aluno consiga evoluir nessa habilidade de leitura, o professor pode explorar textos de diferentes gêneros
em sala de aula trabalhando – mais do que as relações sintáticas estabelecidas por elementos dessas classes gramaticais,
em frases soltas – as relações semânticas criadas no contexto do texto.

Exemplo 2
Leia o texto para responder à questão.

Desmatamento Ilegal da Amazônia
A Amazônia, que antes era um terreno florestal que abrigava inúmeras espécies de animais, aves e índios, transformou-se em uma área destinada à agropecuária, produção de grãos e centro urbano.
Tudo começou em 1970, quando milhares de pessoas, de todos os lugares do país, chegavam para trabalhar nas
terras, mas a maioria morria ou voltava para a terra natal por falta de recursos. Os que conseguiram permanecer nas ter
ras fizeram queimadas para cultivar seu alimento.
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Havia e ainda há vários fazendeiros e especuladores interessados em apropriar-se de um pedaço de terra da Amazônia e desmatar o que formalmente deveria ser preservado. Algumas empresas renomadas também participam da destruição da Amazônia, ao comprarem matéria-prima ou qualquer tipo de material ilegal.
A floresta ameniza o aquecimento global, retendo e absorvendo o dióxido de carbono, limpa a atmosfera, traz circulações de águas, entre outros benefícios que estão sendo inibidos por pessoas sem escrúpulos.
É necessário que medidas rígidas e severas sejam tomadas para o bem da nação e da vida humana, que necessita da
Amazônia para amenizar o estrago feito pelo homem.
(Disponível em: http://www.brasilescola.com/brasil/desmatamento-da-amazonia.htm. Acessado em 23.10.2014. Fragmento adaptado)

A frase em que há uma opinião do autor em relação ao tema tratado no texto é:
(A) Tudo começou em 1970, quando milhares de pessoas, de todos os lugares do país, chegavam para trabalhar nas
terras…
(B) Os que conseguiram permanecer nas terras fizeram queimadas para cultivar seu alimento.
(C) A floresta ameniza o aquecimento global, retendo e absorvendo o dióxido de carbono…
(D) É necessário que medidas rígidas e severas sejam tomadas para o bem da nação e da vida humana…

Comentários:
Com a finalidade de avaliar a habilidade do aluno em distinguir entre fato e opinião em relação ao mesmo fato, o item se
estrutura a partir de um fragmento de texto informativo em que é abordado o tema do desmatamento ilegal da Amazônia, trazendo informações a respeito do contexto histórico-social do seu desflorestamento e da utilidade da floresta. Para
responder corretamente o item, o aluno precisaria ir além da compreensão do relato de informações, sendo necessário
perceber que, no último parágrafo do texto, o autor deixa de apenas informar, para se posicionar, emitir seu ponto de
vista a respeito dos fatos mencionados no texto. Em relação a esse texto motivador, parece ter contribuído para elevar
a dificuldade da atividade proposta o fato de a opinião do autor ser bastante objetiva, decorrente de uma conclusão.
De fato, os resultados evidenciam que essa se mostrou uma tarefa complexa, já que apenas 31,60% do total dos alunos
que responderam a prova optaram corretamente pelo gabarito, a alternativa D. Enquanto isso, 35,80% dos alunos
escolheram o distrator A, a alternativa de resposta que obteve a preferência dos alunos respondentes, 17,10% optaram pela alternativa C e 15,50%, pela alternativa B. Analisando-se os resultados segundo os grupos de desempenho,
observa-se que a alternativa A, incorreta, é a opção de escolha de mais de um terço dos alunos com menor desempenho
na prova e de quase a metade dos alunos com desempenho médio; apenas entre os alunos com melhor desempenho,
pouco mais da metade deles optou corretamente pelo gabarito.
A análise dos resultados comprova que de fato a habilidade de distinguir fato de opinião a respeito do fato analisado
ainda não se encontra satisfatoriamente desenvolvida entre os estudantes nessa etapa de escolarização. O resultado
demonstra, igualmente, que os professores precisam reforçar a exposição desses alunos a textos de gêneros diversos,
nos quais se possa exercitar com eles o reconhecimento, no texto, do que é fato relatado ou discutido e o que é opinião,
posicionamento crítico.
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Exemplo 3
Leia o texto para responder à questão.

Importância e benefícios da reciclagem do lixo
Desde a década de 1980, a produção de embalagens e de produtos descartáveis cresceu significativamente, assim
como a produção de lixo, principalmente nos países industrializados. Muitos governos e ONGs (Organizações Não Governamentais) estão cobrando das indústrias atitudes responsáveis. Neste sentido, o desenvolvimento econômico deve
estar aliado à preservação do meio ambiente. Atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem de alumínio, plástico e papel, já são corriqueiras em várias cidades do mundo.
No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera renda, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta reciclagem ajuda a diminuir significativamente a poluição da água, do
ar e do solo. Muitas empresas estão reciclando materiais como uma maneira de diminuir os custos de produção de seus
produtos.
Outro importante benefício gerado pela reciclagem é a quantidade de novos empregos que ela tem gerado nos
grandes centros urbanos. Muitas pessoas estão buscando trabalho neste ramo e conseguindo renda para manterem
suas famílias. Cooperativas de catadores de papel e alumínio, por exemplo, já são comuns nas grandes cidades do
Brasil.
(Disponível em: http://www.todabiologia.com/ecologia/reciclagem.htm. Acessado em 24.10.2014. Fragmento)

O assunto principal do texto é
(A) o crescimento expressivo da utilização de embalagens e de produtos descartáveis.
(B) os benefícios da reciclagem do lixo para o meio ambiente e para a economia.
(C) o modo como a reciclagem ajuda a diminuir significativamente a poluição da água.
(D) a reciclagem de materiais como uma maneira de diminuir os custos de produção das empresas.

Comentários:
A habilidade avaliada pelo item é a de inferir o assunto principal de um texto, com base em sua compreensão global. Para
que possa apreender o tema de um texto, o leitor precisa relacionar o conjunto das informações apresentadas e identificar o assunto principal, que se estrutura a partir desse conjunto. O fato de o texto trazer como eixo temático um assunto
ao qual geralmente os estudantes são familiarizados, não só no ambiente de leitura mas também enquanto prática social
amplamente disseminada em ambientes escolares, parece ter contribuído para que os alunos conseguissem desenvolver
de maneira bastante satisfatória a tarefa proposta.
Do total de alunos que fizeram a prova, 43,40% assinalaram a alternativa B, o gabarito; quanto às alternativas incorretas, 26,30% desses alunos escolheram a alternativa C, 20,00%, a alternativa A e 10,30% optaram pela alternativa D.
Analisando-se os resultados dos alunos por grupos de desempenho, nota-se que, entre os alunos com melhor desempenho
na prova, o percentual de acertos é de 60%, reflexo de que os alunos desse grupo desenvolveram bem essa habilidade de
leitura. Entretanto, na outra ponta da escala, no grupo dos alunos com menor desempenho na prova, apenas pouco mais
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de um quarto deles optou corretamente pelo gabarito. É importante que se leve em consideração que todas as alternativas de respostas incorretas trazem informações relevantes, as quais, embora secundárias, convergem para construir o
tema central do texto. Assim, os alunos que optaram por essas alternativas de resposta provavelmente devem tê-lo feito
por interpretarem essas informações como o assunto principal do texto, e não como estratégia cognitiva que contribuem
para a consolidação dessa habilidade.
A habilidade para identificar a temática de um texto, que se constrói e que se sobressai a partir do encadeamento e
da interpretação coerente do conjunto das informações, no contexto em que se encontram inseridas, é uma habilidade
de leitura fundamental para a formação da competência leitora. Exercitar a leitura de textos de gêneros diversos pelos
alunos, nos quais seja necessário relacionar as informações presentes para que se possa inferir qual o tema central em
torno do qual elas gravitam, é uma maneira de contribuir para que os alunos de melhor desempenho consolidem essa
habilidade de leitura e para que aqueles com menor desempenho possam desenvolvê-la satisfatoriamente.

Exemplo 4
CANÇÃO DO EXÍLIO*
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam**,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas*** têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
[ ...]
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores,
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda**** aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
(DIAS, G. Poemas. São Paulo: Publifolha, 1997)

EU VIM DA BAHIA
Eu vim
Eu vim da Bahia cantar
Eu vim da Bahia contar
Tanta coisa bonita que tem
Na Bahia, que é meu lugar
Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar
A Bahia que vive pra dizer
Como é que se faz pra viver
Onde a gente não tem pra comer
Mas de fome não morre
Porque na Bahia tem mãe Iemanjá
Do outro lado o Senhor do Bonfim
Que ajuda o baiano a viver
Pra cantar, pra sambar pra valer
Pra morrer de alegria
Na festa de rua, no samba de roda
Na noite de lua, no canto do mar
Eu vim da Bahia
Mas eu volto pra lá
Eu vim da Bahia
Mas algum dia eu volto pra lá
(GIL, G. Editora Musical BMG Arabella Ltda.)

*Exílio: expatriação forçada ou por livre escolha
**gorjeiam: emitem sons melodiosos, cantam
***várzea: campo extenso, sem árvores e cultivado
****qu’inda: que ainda
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O texto de Gilberto Gil dialoga com o conhecido poema “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, porque trata
(A) da denúncia da fome.
(B) da religiosidade.
(C) da tristeza de viver.
(D) do desejo de voltar à terra natal.

Comentários:
O item avalia a habilidade para identificar diferenças e semelhanças no tratamento de uma mesma informação veiculada
em diferentes textos. Com a finalidade de avaliar essa habilidade de leitura, foram apresentados aos alunos dois textos
para que se identificasse qual a temática comum entre eles. Assim, para responder corretamente o item, o aluno precisaria reconhecer, no poema de Gonçalves Dias e na canção de Gilberto Gil, os elementos temáticos que os compõem
e identificar em que medida eles dialogam entre si. Tanto no texto de Gonçalves Dias quanto na canção de Gilberto Gil
a temática é a mesma: o enunciador, entre elogios, recria a cor local de sua terra natal e comunica o desejo ardente de
retornar a ela, da qual se encontra saudoso e afastado.
Embora a tarefa exija que os alunos interpretem dois textos e identifiquem qual o tema comum entre eles, o que pode
ser relativamente sofisticado para essa etapa de escolaridade, 71,30% – um número bastante expressivo – dos alunos
optaram corretamente pelo gabarito, a alternativa D, enquanto, entre as opções incorretas, a alternativa que mais atraiu
alunos, a alternativa C, foi assinalada apenas por 10,80% deles.
Igualmente expressivos são os resultados por grupo de desempenho. Esses dados mostram que, entre os alunos com
melhor desempenho na prova, o percentual de acertos é de 92,40% e que, mesmo entre os alunos com menor desempenho na prova, o percentual de acertos foi de 37,40%.
Esses números revelam que, nesse contexto de leitura, com textos de baixa complexidade, a grande maioria dos alunos
conseguiu mobilizar de maneira bastante satisfatória a habilidade para identificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em diferentes textos. Em todo caso, para que essa habilidade de leitura
possa ser consolidada pelos alunos com melhor aproveitamento e melhorada entre aqueles que precisam aprimorar a
competência leitora, especialmente em textos mais complexos – sobretudo informativos –, fica a proposta para que se
intensifique o trabalho com a leitura de textos que tratam da mesma temática. Exercitando-se com os alunos o reconhecimento das diferentes abordagens de temas específicos em diferentes suportes e gêneros textuais.
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3.5. Itens da Prova da 8ª Série do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Leia o texto e responda à questão.

Chegando de fininho
A Laika é “o melhor cachorro do mundo”, para Renan da Cunha Gomes, 9. “Ela é uma vira-lata companheira, inteligente e obediente”, conta o menino.
A amizade dos dois começou depois que a casa da família foi assaltada. Os pais de Renan começaram a procurar por
um cachorro para ajudar a guardar a casa. Certo dia, foi só deixar o portão aberto, por um minuto, para que uma cadelinha entrasse de fininho.
A cadela estava machucada, mas foi adotada mesmo assim. “Quando minha mãe abriu o portão e eu a vi lá dentro,
tomei um susto, mas foi um susto bom! Saí correndo e a peguei no colo. Senti um novo começo.”
E foi um começo e tanto para a amizade dos dois, que adoram se divertir juntos. Qual é a brincadeira preferida da
dupla? Bola. “Bato a bola no chão, e a Laika pega. Ela é uma ótima goleira, não deixa passar nada!”
(Chegando de fininho. Folha de S.Paulo. Folhinha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/di08090708.htm. Acessado em 08.06.2012)

Em “Quando minha mãe abriu o portão e eu a vi lá dentro, tomei um susto, mas foi um susto bom!” (linha 06), o termo
destacado, no contexto da narrativa, refere-se à
(A) família.
(B) areia.
(C) mãe.
(D) cadela.

Comentários:
Para avaliar a habilidade dos alunos em estabelecer relações entre segmentos de texto, identificando corretamente as
formas pronominais que os substituem, é apresentado um texto motivador que trata da relação de amizade entre um
menino e seu cão. Para responder corretamente a tarefa proposta no item, o aluno precisa recuperar – levando em
consideração não só a sintaxe mas também o contexto – o elemento que é retomado pelo pronome “a” na frase dada
no comando. Essa atividade exige que o aluno saiba interpretar corretamente, no interior do texto, as informações, os
sentidos atribuídos a cada um dos seus componentes; só assim poderá reconhecer, no contexto das informações que se
articulam no interior do texto, qual é o referente retomado pelo pronome.
Do total de alunos que fizeram a prova, 55,20% assinalaram o gabarito, a alternativa D, enquanto 23,80% optaram
pela alternativa C, exatos 15,00% escolheram a alternativa A e 6,10%, a alternativa B, estas três últimas todas
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incorretas. Ao se analisarem as alternativas de resposta incorretas, supõe-se que os alunos que as escolheram podem
tê-lo feito considerando apenas aspectos gramaticais, sem se ater ao encadeamento lógico das informações, das características e das ações atribuídas a cada um dos personagens que figuram no texto. É o que ocorre, por exemplo, com a
opção C: sem levar em conta o contexto, a alternativa C poderia ser interpretada como correta pelo aluno, já que “mãe”
é o único nome na frase do comando que concorda, gramaticalmente, como o pronome “a”; essa leitura, no entanto,
tornaria o texto incoerente.
Da análise dos resultados segundo os grupos de desempenho, é importante salientar que, nesse contexto de leitura, entre
os alunos com melhor desempenho na prova, 83,40% deles escolheram a resposta correta.
Para que essa habilidade de leitura seja melhor assimilada entre os alunos, é importante que o professor trabalhe em
sala de aula os elementos de coesão no texto, especialmente os de referenciação, utilizados para garantir a progressão
do texto mantendo a lógica das informações e evitando repetições. Nesse caso, são válidas as propostas de atividade nas
quais o aluno precise identificar as relações semânticas e gramaticais que se estabelecem entre os pronomes e outros
mecanismos de referenciação com o seu referente.

Exemplo 2
Leia o texto para responder à questão.

Menino de engenho
José Lins do Rego

Magrinha e branca, a prima Lili parecia mais de cera, de tão pálida. Sempre recolhida e calada, nunca estava conosco
nas brincadeiras.
Na verdade, a prima Lili parecia mais um anjo do que gente. Qualquer coisa era motivo para um choro que não
acabava mais. Lili não ia ao sol, vivia o dia todo calçada. Tudo lhe fazia mal: o chuvisco, o mormaço, o sereno. E só vivia
nos remédios.
Não sei por que, fui criando a esta criaturinha uma amizade constante.
(José Lins do Rego. Menino de engenho. 77.ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000, p. 45-46. Adaptado)

O uso do diminutivo, em Magrinha e criaturinha, destaca uma característica marcante de Lili, que é a
(A) feiura.
(B) fragilidade.
(C) coragem.
(D) honestidade.
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Comentários:
O item avalia a habilidade de leitura necessária para identificar em um texto o efeito de sentido produzido pelo uso de
categorias gramaticais como gênero, número, aspecto, modo, voz e etc. A tarefa proposta aos alunos é a de reconhecer
o efeito de sentido gerado pelo uso de diminutivos nos adjetivos utilizados no texto para se referir à personagem Lili. Para
que possa interpretar corretamente o sentido que o autor buscou imprimir ao seu texto, o aluno precisa reconhecer que,
embora em princípio o uso do diminutivo sirva para, como o próprio nome sugere, indicar a diminuição do tamanho, esse
recurso é amplamente utilizado, especialmente em textos literários como esse, para expressar outros sentidos que só
podem ser recuperados no contexto em que estão inseridos. Dessa forma, para que possa interpretar coerentemente o
que o autor deseja expressar, o leitor deve recuperar o sentido desses elementos não somente como categorias gramaticais, isoladamente, mas como um recurso linguístico utilizado propositalmente pelo autor com a finalidade de expressar
uma ideia.
Nesse sentido, 68,50% dos alunos identificaram corretamente o efeito de sentido produzido no texto com o uso dos
diminutivos e assinalaram o gabarito, alternativa B. Esse grupo de alunos interpretou adequadamente que os diminutivos
em “magrinha” e “criaturinha” destacavam a fragilidade de Lili, característica apontada em trechos do texto como “Tudo
lhe fazia mal: o chuvisco, o mormaço, o sereno.”. Com relação às alternativas incorretas, a alternativa A foi assinalada
por 12,40% dos alunos que responderam a prova, 10,70% escolheram D e 8,50% assinalaram a alternativa C.
É provável que os alunos que optaram por essas alternativas de resposta o fizeram por tentar interpretar o sentido das
palavras “magrinha” e “criaturinha” isoladas do contexto, sem considerar as informações textuais que caracterizam a
personagem.
É válido destacar que, além do bom aproveitamento quando se considera o total de alunos que responderam a prova, no
recorte relacionado apenas aos alunos com melhor desempenho na prova, mais de 90% deles optaram corretamente
pelo gabarito, um resultado bastante expressivo. Esses resultados atestam que a maioria dos alunos já desenvolveu satisfatoriamente essa habilidade de leitura. Porém, há a necessidade contínua de se trabalhar em sala de aula para que os
alunos com menor desempenho possam também utilizá-la como parte da sua competência leitora.

Exemplo 3
Leia o texto para responder à questão.

Potyra: as lágrimas eternas
A linda e meiga Potyra amava o jovem e valente chefe da tribo, o guerreiro Itajibá, o braço de pedra. Ambos encontravam-se frequentemente nas areias brancas do rio, onde permaneciam durante horas admirando a natureza e trocando
juras de amor, enquanto aguardavam o casamento.
Certo dia veio a guerra. A tribo foi atacada por inimigos, partindo Itajibá para a luta. Ansiosa, Potyra esperava sua
volta, caminhando às margens do rio.
Muito tempo depois, os guerreiros regressaram informando à jovem que o chefe guerreiro havia morrido. Inconsolável, Potyra voltada todos os dias à praia a chorar sua grande perda. Sensibilizado com sua dor, Tupã, o Deus do Bem,
transformou sua lágrimas em diamantes. Dessa maneira, as águas levaram as preciosas pedrinhas até a sepultura do guerreiro, como prova do seu eterno amor.
(Walde-Mar de Andrade e Silva. Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros. São Paulo: FTD, 1997)

Tupã, o Deus do bem, transformou as lágrimas de Potyra em diamantes porque
(A) ela encontrava-se frequentemente nas areias do rio com o guerreiro Itajibá.
(B) ela permanecia durante horas admirando a natureza nas areias brancas do rio.
(C) quando Itajibá partiu, ela caminhava às margens do rio, esperando que ele voltasse.
(D) ele se sensibilizou com a dor dela, causada pela perda de seu amado guerreiro Itajibá.
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Comentários:
O item avalia a habilidade dos alunos em estabelecer relações de causa e consequência entre informações distribuídas ao
longo de um texto. Para avaliar essa habilidade, é apresentado um texto narrativo curto do qual o aluno deve apreender
adequadamente as relações entre as partes que o compõem. A tarefa proposta avalia se o aluno consegue identificar, no
desenvolvimento da narrativa, o motivo pelo qual os fatos são apresentados no texto, ou seja, como as relações entre os
fatos organizam-se de forma que um se torna o resultado do outro.
Do total de alunos que responderam a prova, 59,90% escolheram a alternativa correta, D, demonstrando que conseguem mobilizar a habilidade de leitura necessária para realizar a tarefa proposta.
Quanto às alternativas incorretas, 14,30% assinalaram a alternativa C, 13,60% escolheram a B e 12,20% dos alunos que responderam a prova optaram pela alternativa A. Provavelmente, os alunos que optaram por essas alternativas
de resposta, incorretas, entenderam erroneamente que a “transformação das lágrimas de Potyra em diamantes” se deu
devido aos seus encontros com Itajibá ou por sua admiração pela natureza, ou, ainda, por conta das suas caminhadas,
à espera do amado que nunca retornou. Ou seja, esses alunos não perceberam que a relação de causa e consequência,
de um evento como resultado direto de outro, está claramente marcada no texto: “Sensibilizado com sua dor, Tupã, o
Deus do Bem, transformou sua lágrimas em diamantes.”.
Quando se consideram os recortes por grupos de desempenho, verifica-se que, entre os alunos com melhor desempenho
na prova, 86,80% deles responderam corretamente o item, um resultado bastante expressivo. Entretanto, no grupo
de menor desempenho, houve certa dispersão dos alunos entre as alternativas, com uma ligeira vantagem na escolha
do distrator B. Verifica-se que é necessário, portanto, que o professor reforce o trabalho em sala de aula, com diferentes
gêneros textuais, visando à compreensão pelos alunos das relações que se estabelecem no interior do texto, em que uma
informação ou ação é resultado direto de outra.

Exemplo 4
TECNOLOGIA
Tablets não fazem com que alunos se isolem
Há um receio recorrente entre os docentes de que a tecnologia leve os estudantes a se fechar e não participar das
propostas de aula. A interatividade, no entanto, não corre perigo. Segundo Adriana Martinelli, coordenadora da área de
Educação e Tecnologia do Instituto Ayrton Senna, é possível aproveitar computadores, tablets e celulares para estimular
o contato e a conversa.
Ela aconselha os professores a se familiarizar com as novas ferramentas. “É preciso vivenciar a cultura digital e perceber que nós também fazemos parte dela”, diz a especialista.
(Tecnologia, in: Revista Nova Escola, n.º 257. São Paulo: Editora Abril, novembro de 2012. p. 40)

48

Língua Portuguesa \ Ensino Fundamental

A tese defendida no texto, sobre a tecnologia, é de que ela
(A) atrapalha a interação entre os alunos.
(B) afasta os professores dos alunos.
(C) pode estimular o contato e a conversa.
(D) coloca em perigo a interação em sala.

Comentários:
O item visa avaliar a habilidade dos alunos para identificar o ponto de vista defendido pelo autor. O texto motivador, artigo
de opinião, aborda um tema amplamente discutido no ambiente escolar – o uso das novas tecnologias em sala de aula.
Nesse artigo, o autor posiciona-se claramente a respeito desse debate.
55,30% dos alunos avaliados assinalaram o gabarito, a alternativa C. Em relação às alternativas incorretas, 22,90%
dos alunos que fizeram a prova optaram pela alternativa A, pouco mais de 10% dos alunos escolheram a alternativa
B e aproximadamente o mesmo percentual, a alternativa D. Note-se, por exemplo, que as alternativas A e C estão
exatamente de acordo com as informações apresentadas no primeiro parágrafo do texto; então é razoável supor que os
alunos que optaram por essas alternativas incorretas não compreenderam que o autor apresenta as referidas informações
não como o seu ponto de vista – mas, pelo contrário, como um ponto de vista ao qual ele se opõe, conforme argumentos
por ele apresentados ao longo do texto. Já os alunos que escolheram a resposta correta identificaram corretamente que
o autor, ao apresentar em seu texto “o receio de parte dos docentes de que as novas tecnologias podem fazer com que
os alunos não participem da proposta da aula”, apresenta esse estereótipo/clichê para refutá-lo a seguir, apresentando
argumentos que defendem sua própria tese. Essa compreensão, ou a falta dela, parece ter sido determinante para que
os alunos escolhessem o gabarito ou uma das alternativas incorretas.
Apesar de o aproveitamento dos alunos poder ser considerado bastante satisfatório, essa é uma habilidade de leitura
imprescindível para a formação da competência leitora, e, por isso, precisa ser exaustivamente trabalhada com os alunos
para que eles possam efetivamente consolidá-la. Nesse sentido, é importante o treinamento da leitura direcionada para,
a partir dos argumentos apresentados no texto, identificar o ponto de vista defendido, e para o reconhecimento de que,
em geral, ao se posicionar sobre um determinado tema, o autor está dialogando com outros textos que tratam desse
mesmo tema.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico
4.1. Alfabetização Hoje
Nestes tempos em que o país parece ter finalmente acordado para a questão da qualidade da educação e o tema
começa a encontrar espaço na mídia, ainda que de forma um tanto superficial, penso que é importante deixar aqui
registrado que – apesar de ainda ser muito ruim – a educação brasileira vem melhorando e não piorando, como a
leitura de jornais e revistas parece, atualmente, dar a impressão. Quem se dá ao trabalho de olhar de perto vê um
grande esforço, tanto de profissionais quanto de instituições, para melhorar a qualidade do ensino. Praticamente
todos os sistemas públicos de educação têm desenvolvido programas de formação em serviço, de atualização profissional para seus professores e técnicos. Mas, como sabem as pessoas que vivem o cotidiano da educação pública,
problemas deste tamanho não têm solução simples nem fácil.
Desde que dispomos de estatísticas educacionais confiáveis – foram obtidos dados que mostram que cerca de 50%
das crianças matriculadas nas escolas brasileiras são reprovadas na passagem da 1ª para a 2ª série. Estes dados atualmente parecem diluídos nos ciclos.
As tentativas de explicação para esses números falavam de problemas de aprendizagem que se justificariam ora em
função de carência nutricional, ora de falta de estímulo intelectual, de carência cultural, de problemas psico-neurológicos ou mesmo de uma hipotética deficiência linguística. Todas dos alunos. Quanto à escola, ao ensino, aí não
se enxergavam deficiências. A única coisa que se tinha clara é que o nó do problema era a alfabetização: o fracasso
localizava-se na aprendizagem da leitura e da escrita.
A publicação, em espanhol, do livro Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño, em 1979 — que em português recebeu o nome de Psicogênese da Língua Escrita12 – revelou que as explicações para um fracasso dessa
envergadura tratavam de naturalizar – ainda que não fosse essa a intenção de seus autores – o que era, na verdade,
um genocídio intelectual praticado pela escola. Isso porque o conjunto das investigações psicolinguísticas descritas
e analisadas neste livro mostrou resultados que nos permitiram compreender o que se escondia atrás dos nossos
escandalosos números.
A psicogênese da língua escrita – uma descrição do processo por meio do qual a escrita se constitui em objeto de
conhecimento para a criança – pôde tornar-se observável porque foram mudadas, radicalmente, as perguntas que
estavam na origem dos estudos anteriores sobre aquisição da leitura e da escrita. Tradicionalmente as investigações
sobre as questões da alfabetização costumavam girar em torno das seguintes questões: “como se deve ensinar a ler
e escrever?” Ou, mais especificamente, “qual o melhor método de alfabetização?”. A crença implícita era a de que o
processo de alfabetização começava e acabava entre as quatro paredes da sala de aula e que a aplicação correta do
método adequado garantiria ao professor o controle do processo de alfabetização de todos os alunos.
As pesquisas na linha psicogenética deslocaram o foco de investigação do ‘como se ensina’ para o ‘como se aprende’
e colocaram no centro desta aprendizagem a criança ativa e inteligente que Piaget tão bem descreveu. Um sujeito que
pensa, que elabora hipóteses sobre o modo de funcionamento da escrita porque ela está presente no mundo onde
vive, que se esforça por compreender para que serve e como se constitui este objeto. Que aprende os usos e formas
da linguagem que se usa para escrever ao mesmo tempo em que compreende a natureza alfabética do sistema de
escrita em português. Essa ideia – a de que o aprendiz precisa pensar sobre a escrita para se alfabetizar – era mais que
nova, era, do ponto de vista científico, revolucionária.
12 FERREIRO, Emilia. TEBEROSKY, Ana Psicogênese da Língua Escrita Porto Alegre: ARTMED, 1986.
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Até então era presumido que a alfabetização era uma aprendizagem estritamente escolar e que as crianças só aprendiam o que o professor lhes ensinasse. Assim, primeiro o professor devia ensinar as letras e/ou sílabas escritas e seus
respectivos sons e, se e quando essas correspondências estivessem memorizadas, os alunos seriam capazes de ler e
de escrever. Supúnhamos também que, se o professor ensinava e a criança não aprendia, ela é que tinha problemas
de aprendizagem. E que as crianças que não se alfabetizavam necessitavam de tratamento clínico, psicológico ou
psicopedagógico.
Como foi que certezas aparentemente tão bem estabelecidas desmoronaram? Desmoronaram porque a mudança
no foco das pesquisas mostrou um elemento completamente novo: as crianças tinham ideias sobre a escrita muito
antes de serem autorizadas pela escola a aprender. Essas ideias assumiam formas inesperadas. Em lugar de serem
acumuladas as informações oferecidas pela escola, elas pareciam “inventar”13 formas surpreendentes de escrever.
E estas formas de escrever apareciam dentro de uma ordem precisa.
Os limites deste artigo não nos permitem uma descrição exaustiva da evolução das hipóteses infantis sobre a escrita.
Vamos então analisar um pequeno número de produções sequenciadas e remeter o leitor interessado à bibliografia.
Estas escritas foram produzidas sob ditado, em diferentes datas, numa atividade em que a professora tinha o objetivo
de documentar o percurso de cada aluno da classe. A professora pediu a cada aluno que lesse o que escreveu a cada
nova palavra ditada. Essa leitura está indicada em baixo de cada escrita, os traços indicam o que o aluno apontou à
medida que lia.
PRODUÇÃO SEQUENCIADA: BRUNO, ESCOLA MUNICIPAL, 7 anos

Bruno começou o ano letivo com uma concepção de escrita que chamamos silábica. Ele está convencido de que a
cada emissão sonora, a cada sílaba falada, corresponde uma letra. Em maio ele já não usa mais uma letra por sílaba
de forma sistemática, escreve o LA de lapiseira e o CA de caderno aparentemente de forma alfabética.. Esta escrita
é conhecida como silábico-alfabética. Dizia-se que as crianças que produziam este tipo de escrita “comiam” letras
e precisavam de atendimento clínico. Mas como podemos ver na sequência, Bruno não está comendo letras e sim
agregando.

13 Os pesquisadores americanos que encontraram e registraram este tipo de escrita chamaram-nas “invented spelling”
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PRODUÇÃO SEQUENCIADA: MATEUS, ESCOLA MUNICIPAL, 7 anos

Mateus, diferentemente de Bruno, começou o ano sem saber que as letras correspondem a emissões sonoras. Para
ele, neste momento, para escrever algo, basta um encadeamento de letras. Com exceção de um V na escrita de
pelicano, um B na de cobra e um N na de rã, quase todo o seu repertório vem do seu nome. Mas isso não significa
que ele escreva qualquer coisa, muito pelo contrário. Ele exige que não apareçam letras repetidas na mesma palavra
e que nenhuma escrita tenha menos de três letras. Essas exigências que as investigações mostraram que definem as
condições de legibilidade consideradas necessárias pelas crianças são muito interessantes. São exigências de natureza
lógica e como tal se impõem. Mesmo que contrariem frontalmente a realidade, pois em português existem muitas
palavras com apenas uma ou duas letras. São muito raras as crianças que, como Bruno que vimos antes, aceitam
escrever uma única letra para o monossílabo ditado. E, mesmo estas, o fazem com grande constrangimento, pois
isso implica violar a lógica da diferenciação entre a parte e o todo.
Comparando a evolução das escritas de Bruno e Mateus, vemos algo que as pesquisas longitudinais já nos haviam
ensinado: o desempenho final está diretamente relacionado com o ponto de partida. Mateus chega em maio à
conceitualização da escrita com que Bruno começou o ano (escrita silábica com valor sonoro convencional). Em
outubro, a escrita de Bruno é inteiramente alfabética e quase não tem erros de ortografia, enquanto na de Mateus
ainda faltam letras e nem todas estão adequadamente usadas.
A avaliação do desempenho escolar destes dois alunos será completamente diferente caso o foco esteja no produto
final ou no processo. Com o foco no produto, como é o habitual, Mateus seria avaliado como não tendo aprendido
nada. Todo o esforço que se pode constatar observando a evolução de sua escrita seria desconsiderado, exatamente
quando lhe falta tão pouco.
Como acabamos de ver, aquelas escritas sem pé nem cabeça – que costumam ser produzidas pelas crianças e que
pareciam indicar aos professores a existência de ‘problemas de alfabetização’ – correspondem à parte mais interessante do processo através do qual um sujeito pensante desvela o sistema de escrita. E essa revelação, no começo
dos anos 1980, nos deixou, literalmente, em estado de choque. Que, rapidamente, se transformou em estado de
graça. Verificar nas salas de aula que essas escritas estranhas apareciam em algum momento do processo de alfabetização tanto das crianças ricas quanto das pobres também foi um choque. O impacto que estas ideias tiveram na
educação definiu uma espécie de marco divisor: um antes e um depois na história da alfabetização escolar.
Antes, quando pensávamos que para se alfabetizar bastava memorizar as correspondências entre letras e sons (Não
que isso não seja necessário, apenas não é suficiente.14), não tínhamos como considerar as diferenças de desempenho dos alunos a não ser atribuindo aos que não chegavam alfabetizados ao final da primeira série algum tipo
de déficit – o que justificava as reiteradas repetências que conduziam à desistência. Atualmente compreendemos
como isso nos levou a fazer da escola um poderoso instrumento de exclusão social. Ainda que com a melhor das
intenções. Mas, como sabemos, de boas intenções o inferno anda cheio.

14 Como explicam os analfabetos adultos: “as letras eu sei, não sei é juntar”
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Sobre a aprendizagem do sistema alfabético de escrita
Quando escrevemos15 os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para os Anos Iniciais, os leitores
reclamaram que não tínhamos escrito o tópico “alfabetização”. Eles procuravam no bloco “Língua Escrita – Usos e
Formas” mas, para ser coerentes com nossa concepção de alfabetização nós o colocamos no bloco “Análise e Reflexão sobre a Língua”. Vamos reproduzir aqui um fragmento do que escrevemos para que se possa compreender
a decisão que tomamos e que causou tanta estranheza.
“Para aprender a ler e a escrever é preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o que a escrita representa e como
ela representa graficamente a linguagem.
Algumas situações didáticas favorecem especialmente a análise e reflexão sobre o sistema alfabético de escrita e a
correspondência fonográfica. São atividades que exigem uma atenção à análise – tanto quantitativa como qualitativa
– da correspondência entre segmentos falados e escritos. São situações (...) em que o aluno precisa (...) escrever,
apesar de ainda não saber escrever.
Estudos em diferentes línguas têm mostrado que, de uma correspondência inicial pouco diferenciada, o alfabetizando progride em direção a um procedimento de análise em que passa a fazer corresponder recortes do falado a recortes do escrito. Essa correspondência passa por um momento silábico – em que, nem sempre com consistência,
atribui uma letra a uma sílaba – antes de chegar a compreender o que realmente cada letra representa.
Nas atividades de escrita aqui referidas, o aluno que ainda não sabe escrever convencionalmente precisa esforçar-se para construir procedimentos de análise e encontrar formas de representar graficamente aquilo que se propõe
escrever. É por isso que esta é uma boa atividade de alfabetização: havendo informação disponível e espaço para
reflexão sobre o sistema de escrita, os alunos constroem os procedimentos de análise necessários para que a alfabetização se realize.
As propostas de escrita mais produtivas são as que permitem aos alunos monitorarem sua própria produção, ao
menos parcialmente. A escrita de listas ou quadrinhas que se sabe de cor permite, por exemplo, que a atividade seja
realizada em grupo e que os alunos precisem se pôr de acordo sobre quantas e quais letras vão usar para escrever.
Cabe ao professor que dirige a atividade escolher o texto a ser escrito e definir os parceiros em função do que sabe
acerca do conhecimento que cada aluno tem sobre a escrita, bem como, além de orientar a busca de fontes de
consulta, colocar questões que apoiem a análise e oferecer informação específica, sempre que necessário.”
Em consonância com esta concepção de ensino do sistema de escrita, vamos apresentar aqui um tipo de atividade
com foco na aprendizagem do sistema de escrita.
Escrever entre todos
Trata-se especificamente de um conjunto de atividades pensadas de forma a potencializar a reflexão sobre o sistema
de escrita por meio de situações de interação entre os alunos que ainda não escrevem alfabeticamente.16
Nessas situações espera-se que os alunos ponham em uso, ponham em jogo, o que já sabem sobre o sistema de
escrita para poder avançar em direção ao que ainda não sabem. Para isso é interessante orientá-los a buscar informações em escritas estáveis, como: lista de nomes da turma, músicas e parlendas conhecidas, rotina do dia e outros
escritos disponíveis.
O foco está na interação do grupo-classe. Nela os alunos têm de fazer uso dos saberes que possuem sobre o sistema de escrita, explicar o modo como pensaram e comparar com a escrita dos colegas para tomar a melhor decisão
em relação a forma de grafar a palavra solicitada. Uma proposta a ser realizada de forma permanente nas classes
em que os alunos ainda não escrevem alfabeticamente. Pode ser utilizada tanto no interior de projetos ou numa
sequência didática; o importante é que a proposta esteja inserida em um contexto comunicativo.

15 Com Katia Brakling e Rosaura Soligo.
16 Para os alunos que já escrevem alfabeticamente a professora deve propor atividades adequadas ao que sabem: leitura, produção de texto etc.
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Os alunos que já avançaram na vida escolar, sem saber ler, geralmente apresentam muitos saberes, contudo esses
saberes aparecem desorganizados. Nesse sentido, a atividade de escrever entre todos é extremamente favorável
para levar os alunos a pensar sobre esses saberes e, consequentemente, organizá-los, pelo simples fato de aprenderem uns com os outros a partir de uma boa situação didática bem planejada pela professora.
Algumas situações comunicativas já experimentadas que favorecem a produção da atividade de “Escrever entre
todos” são17:


Projeto de um Abecedário de bichos18. Alunos com escrita ainda não alfabética produzem a escrita dos nomes e
alunos com escrita alfabética escrevem/adaptam texto de curiosidades sobre os animais da lista.



Projeto Brincadeiras Tradicionais19

Registro de uma situação de “Escrita entre todos” realizada numa sala de 1º ano
Analisaremos uma situação em que os alunos estão escrevendo a palavra BASQUETINHO, que integra a proposta
de escrita de nomes de brincadeiras preferidas da turma. A escrita é realizada por uma dupla, no quadro e com giz,
e as demais crianças da sala estão observando.
Episódio Basquetinho20
A aluna Júlia é chamada a escrever BASQUETINHO e escreve:

RAIO
P: Renata vem cá, Júlia escreveu basquetinho dessa forma, você concorda com ela?
R: Não.
P: então vocês conversam e as duas juntas escrevam novamente BASQUETINHO. Ambas ficam pronunciando em
voz baixa basquetinho.
Comentários:
A partir da escrita de Júlia, realizada silabicamente com a presença do valor sonoro convencional, a professora convida
outra criança para pensar sobre essa escrita. Essa escolha não é aleatória, certamente partiu da análise de outras escritas produzidas anteriormente por essa criança. Ao ter que analisar a escrita produzida pela colega, Renata coloca
em jogo seus saberes confrontando-os com o registro de Júlia. A partir desse confronto, a professora dá uma nova tarefa
– terão que escrever juntas, abrindo um espaço de reflexão coletiva, incluindo, ainda que não explicitamente, os demais
alunos da sala. Reparem que a intervenção não é na palavra que escreveram, mas na circulação da informação, no encaminhamento que mantém as crianças na tarefa de discutir e pensar como se escreve em parceria. A intervenção na
escrita da palavra é fundamental porque é ela que cria o espaço para reflexão. A palavra dá concretude ao ato de refletir
produzindo a circulação de informações – provocada pela organização e proposta da atividade e pela intervenção da
professora -. É a partir dela, de pensar sobre sua forma, que os saberes dos alunos entram em jogo, em conflito, levando
a dupla a tomar decisão, a buscar a melhor forma de escrever o segmento em foco.

17 A atividade que atualmente chamamos de escrever entre todos e que antes chamávamos de escrita coletiva é apresentada aqui apoiada nas seguintes referências: vídeos da escrita da palavra basquetinho e protocolo que a detalha realizados pela professora Célia Prudêncio e comentários que os explicam de autoria
das professoras Carla Tocchet e Marly Barbosa. Todas formadoras do Programa Ler e Escrever.
18 No Estado de São Paulo este projeto didático é conhecido como Bichodário.
19 Projeto didático “Brincadeiras Tradicionais”
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwnrPo99TWGRNGQ3YmU1ZWItNGJjYS00ODc4LTlkMjQtMTJhMzU3
MGE5Njc4&hl=en_US
20 Basquetinho 1
https://drive.google.com/file/d/0Byf6PJuLkEUdOG5mMUU3SjA2c0U/view?usp=sharing
Basquetinho 2
https://drive.google.com/file/d/0Byf6PJuLkEUdbUswWlBiZkJmSUE/view?usp=sharing
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J: começa com A.
R: é com B.
Júlia escreve B e Renata escreve A. Júlia escreve I e Renata escreve O

RAIO
BAIO
P: Renata leia o que escreveram.
R: BASQUÉ...
P: cadê o QUÉ?
Júlia observa e balança a cabeça negativamente, apaga o O e escreve E e O

RAIO
BAIEO
P: vejam se agora ficou melhor.
Júlia: lê rápido e baixinho apontando com o dedinho.
P: não! Leia alto e devagar.
Júlia: lê alto apontando.
Comentários:
A orientação para retomar a escrita, lendo o que escreveram, permite um tipo de análise que vai para além das letras
iniciais e finais, vai para dentro da palavra, sendo este o desafio para que os alunos com escrita silábicas avancem.
P: onde está o QUÉ? Antes ou depois do I?
Júlia apaga o I e o E. Renata escreve K e E

RAIO
BAKEO
P: até aqui já está escrito o quê?
Júlia lê apontando cada segmento.
P: onde está o TI?
As meninas apagam o O. Escrevem I e O

RAIO
BAKEIO
P: Agora leiam basquetinho.
Comentários:
Júlia não consegue ajustar o que diz com o que grafa. Ao indagar onde está o “TI” a professora recupera o que a criança
fala, sugerindo uma nova análise. E a leitura, além de ajudá-la nesse controle, a faz refletir sobre a relação entre fala
(som) e o elemento que a representa (grafia).
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A mediação da professora provoca sucessivas análises e consecutivas reelaborações do escrito. É fundamental observar
que as intervenções realizadas partem da análise da produção das crianças. A professora não pergunta sobre o que falta
e nem lê para a dupla, as releituras, feitas pelas crianças, permitem um tipo de reflexão parte a parte que informa às
meninas que a escrita pode ser reanalisada. Além disso, abre um espaço para pensar a possibilidade de considerar que
outras letras podem ser boas para escrever o mesmo segmento. Esta intervenção da professora permite que o aluno
reanalise a pauta sonora e esse movimento contribui para que, aos poucos, a criança vá avançando.

RAIO
BAKEIO
P: Clarissa olha como a Renata e a Júlia escreveram basquetinho. Dê uma olhada e veja o que mudaria ou se concorda.
Clarissa escreve:

BAKIVIO
C: Lê BASQUETINHO, apontando globalmente.
P: Gustavo, veja como a Clarissa escreveu basquetinho. Você concorda com ela? Converse com ela e escrevam basquetinho novamente aqui. – Apontando a parte de baixo da lousa. Gustavo escreve B e o A e diz que tem o Q, escreve. Fala para Clarissa que tem o E. Ela escreve. Ele apaga e
escreve o E maior. Ela acrescenta um acento circunflexo no E, escreve I e O

RAIO
BAKEIO
BAKIVIO
BAQÊIO
P: leiam. Onde está o TI? Clarissa mostra o I. Gustavo apaga o I e o O e acrescenta as seguintes letras NOIO

RAIO
BAKEIO
BAKIVIO
BAQÊIO
BASQENOIO
Clarissa imediatamente lê BASQUETINHO de modo global.
Gustavo começa a ler apontando para cada parte. Ao pronunciar o TI de BASQETI, a professora pergunta: onde
está o TI? Ele responde: Ah! já sei. Apaga NO e acrescenta o TI.

RAIO
BAKEIO
BAKIVIO
BAQÊTIIO
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Clarissa lê de duas em duas letras, fazendo arcos com o giz.
P: e aí está certo?
Eles dizem que sim.
P: Vinicius, Afonso olha para a escrita da Clarissa e do Gustavo. Eles escreveram basquetinho dessa forma: BAQÊTIIO. O que vocês mudariam? Vocês concordam?
Os alunos indicam cada parte onde mudariam.
Vinicius imediatamente escreve BAS e busca identificar que letra usar em seguida.[...]
Comentários:
Esta situação permitiu para todos inúmeras reflexões a partir da análise do que estava escrito para continuar escrevendo,
o registro foi se transformando a medida que foram agregando a uma escrita silábica outros caracteres.
Neste caso específico a professora não fez uso de outros referenciais de escrita para a análise dos alunos (como a lista de
nomes e o caderno de textos). A análise da escrita dos colegas e a interação, além do compartilhamento das reflexões,
permitiram avançar na produção e, certamente, na compreensão do que a escrita representa e como representa.
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Sobre a aprendizagem da linguagem escrita
O que chamamos dar acesso desde cedo à escrita e à linguagem que se usa para escrever vai bem além da reflexão
sobre o modo de funcionamento do sistema de escrita, de chegar à escrita alfabética. A leitura diária de histórias pela
professora, o contato sistemático com material impresso fazem uma diferença significativa no desenvolvimento da
competência leitora e escritora dos alunos. Trazer para dentro da escola as práticas sociais de leitura que existem nas
famílias letradas pode fazer uma enorme diferença.

Transcrição do texto acima
Era uma casa tão bonita que as crianças mora
nela 5 crianças moram na casa da
mamãe as crianças da mamãe chama
carla – patrícia cimone carine – elciane
aí se foi aí se nadar – no rio – e o rio é
muito cheio quem sabe se nada.
que sabe foi a elciane e a patrícia
cimone e a carine nadou e nadou
que elas ficaram camsada – que en
joou pacaramba porque a mamãe
chamou chamou – que cançou – muito
as crianças não vinheram so a
Patricia que veio do rio .
papai foi buscal – a carla e
cimone e a carine e a elciane
a que foi mais pirracenta foi a
elciane.
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Michele, a autora deste texto, uma menina de 11 anos que em 1986 estava repetindo pela 5ª vez a 1ª série foi avaliada como analfabeta pela escola21. Como vemos, não é que ela não saiba escrever. O que ela não sabe – e a escola
não foi capaz de lhe ensinar – é que a língua que se usa para escrever não é a mesma que se usa para conversar.
(Observem que é preciso ler em voz alta para poder entender o que Michele escreveu.).
A leitura pelo professor e a aprendizagem da linguagem escrita
Como podem as crianças desenvolver a ideia de que a linguagem falada e escrita não
são a mesma coisa? Só pode haver uma resposta: escutando linguagem escrita lida
em voz alta. (Frank Smith)22

Desde o ano 2000, quando lançamos o PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, a prática
de os professores lerem, diariamente, textos de qualidade para seus alunos foi bastante difundida.23
Ter claro que aprender o sistema de escrita e aprender a linguagem escrita são coisas diferentes é o primeiro passo.
Também é preciso compreender que é possível produzir um texto em linguagem escrita sem ser capaz de
grafá-lo. Ditando-o ao professor, por exemplo. Na origem está a prática de ler diariamente para os alunos. Esta
prática que costumava ser vista como “para distrair as crianças” ou “para acalmar os alunos agitados” hoje é compreendida como instrumento valioso e indispensável para que as crianças se tornem capazes de compreender os
textos que leem – por si mesmas ou através do professor – e os que produzem – escrevendo de próprio punho
ou ditando ao professor.
Observe abaixo a reescrita de uma parte da história da Chapeuzinho Vermelho produzida por Mathias, aluno de 6
anos de uma escola pública municipal. Compare com o texto da Michele que vimos acima.
O desconhecimento de Michele da linguagem escrita e o conhecimento de Mathias falam por si mesmos. A ausência da leitura pelo professor no caso de Michele e a presença no caso de Mathias é que estão por trás desta brutal
diferença.

21 Este material faz parte de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Psicologia da USP. O projeto acompanhou uma classe de multirrepetentes que a escola
avaliava como tendo problemas de aprendizagem e seu objetivo era compreender o que causava um fracasso desta dimensão.
22 Leitura significativa . Porto Alegre, Artmed, 1999.
23 A melhor referência sobre o tema é vídeo do PROFA “Aprender a Linguagem que se Escreve”.
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Para que a escola pública brasileira possa deixar de funcionar como o instrumento de exclusão social que ela é ainda
hoje, é essencial que assuma sua responsabilidade com todos os alunos. Que ofereça a todas as crianças o tempo
e a qualidade da alfabetização das escolas da elite – cujas crianças desde os três anos vivem mergulhadas na cultura
escrita. Responsabilidade que é tanto maior quanto mais pobres e oriundos de comunidades com pouca escolaridade forem os alunos. Pois são estes – os que não contam com outras instâncias de acesso à leitura e à escrita – os
que mais dependem da escola.

4.2. A Importância dos Temas e das Figuras para a Autonomia da Leitura
Reflexão sobre temas e figuras: por quê?
Na Revista Pedagógica de Língua Portuguesa – SisPAE, Ensino Fundamental, edição 2014, salientamos a importância de
o leitor ser proficiente também na leitura de textos não verbais ou mistos (verbal e não verbal), além da leitura dos
textos verbais, que já ocupam maior espaço nos momentos de interpretação textual. Naquela ocasião, apontamos
que o texto não verbal pode ser figurativo (reproduzindo elementos concretos, produzindo um efeito de realidade.
Ex.: fotografias, a escultura clássica) e não figurativo/temático (explorando temas abstratos. Ex.: arte abstrata). Uma
dessas características (figurativo/temático), ou ambas, estará sempre presente em qualquer texto que, enquanto
trama que é, exigirá do leitor a interpretação de seus elementos figurativos, temáticos ou temático-figurativos. E o
domínio dessa estratégia é fundamental para a formação de leitores autônomos. Assim, avaliamos ser essencial ao
ensino da leitura, e também da escrita, que se apresentem ao leitor em formação os meios para a compreensão
e apreensão dos percursos figurativos e temáticos nos textos, pois, como bem aponta o linguista José Luiz Fiorin,
“tematização e figurativização são dois níveis de concretização do sentido” (FIORIN, 2000, p. 90).
A utilização de temas e figuras e o papel da escola no desenvolvimento da competência leitora
Como cabe à escola formar os leitores – ou, ao menos, ser o principal agente nessa tarefa –, afirmamos que o
ensino da compreensão e apreensão dos percursos figurativos e temáticos é um papel da escola, representada
principalmente pelos docentes de língua portuguesa. A instituição escolar, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa – PCNs, deve atuar para que “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). Essa atuação consiste em um trabalho
árduo, cotidiano, progressivo. Contudo, em muitas das atividades orientadas para a aprendizagem da leitura, estão
ausentes atividades realmente voltadas para a compreensão textual. Em seu lugar, apresentam-se atividades pouco
eficazes. Entre essas atividades, de acordo com as professoras Teresa Colomer e Anna Camps (2002, pp. 72-77),
especialistas no ensino da língua materna, podem-se destacar: I) atividades denominadas de compreensão de texto,
as quais, na verdade, são constituídas de perguntas que se limitam “a cobrar a lembrança imediata de pequenos
detalhes secundários e referem-se a informações obtidas segundo o desenvolvimento linear do escrito”; II) atividades de manipulação e exercitação de aspectos formais, as quais se centram nos aspectos gramaticais da linguagem
ou em elementos isolados; III) atividades nas quais o professor mantém o monopólio da interpretação, as quais se
desenvolvem sem a imprescindível mediação do professor entre o texto e os conhecimentos que o aluno já possui.
Fiorin também apresenta críticas semelhantes às de Colomer e Camps. Para esse linguista, na atualidade,
[...] a aula de interpretação de texto consiste em responder a um questionário
com perguntas que não representam nenhum desafio intelectual ao aluno e que
não contribuem para o entendimento global do texto. Muitas vezes, o professor
não se satisfaz com os textos e os roteiros de interpretação dos livros didáticos,
seleciona algum texto e faz uma bela interpretação em classe. Se o aluno lhe pergunta como enxergar numa produção discursiva as coisas geniais que ele [o professor] nela percebeu, costuma apresentar duas respostas: para analisar um texto,
é preciso ter sensibilidade; para descobrir os sentidos do texto, é necessário lê-lo
uma, duas, três, inúmeras vezes. As duas respostas estão eivadas de ingenuidade.
(FIORIN, 2000, p. 9)
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Diante dessa situação, é preciso agir para mudá-la. Não nos basta fazer algo; é preciso fazer com eficácia, para não
corrermos o risco de remar contra a maré, empregando esforços que não trazem retorno. O próprio Fiorin, diante
da problemática por ele apontada, afirma que “não basta recomendar que o aluno leia atentamente o texto muitas
vezes, é preciso mostrar o que se deve observar nele. A sensibilidade não é um dom inato, mas algo que se cultiva e
se desenvolve” (FIORIN, 2000, p. 9). Então, acreditando que a sensibilidade para a interpretação do texto pode ser
desenvolvida e buscando mostrar ao leitor em formação o que deve ser observado no texto, pretendemos, dentre
tantos recursos, discorrer brevemente sobre o percurso figurativo e o percurso temático, com base nas ideias de
Fiorin (2000) sobre a semântica discursiva. Ao tratarmos aqui de temas e figuras, não pretendemos apresentar uma
solução prodigiosa. Todavia, cremos tratar-se de uma importante ferramenta a se juntar a tantas outras que o professor de língua portuguesa pode usar no seu trabalho diário. Vamos, então, aos temas e às figuras.
Textos “mais concretos” e “textos mais abstratos”
Leiamos agora os dois textos seguintes, cujo sentido procuraremos desvendar:
Texto I
A cigarra e as formigas
Num belo dia de inverno, as formigas estavam, contentes, no aconchego do formigueiro usufruindo de suas reservas de trigo, estocadas durante os dias de verão com muito trabalho. De repente aparece uma cigarra:
– Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo! Estou com uma fome danada, acho que vou morrer.
As formigas perguntam:
– Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno?
– Para falar a verdade, não tive tempo – responde a cigarra. – Passei o verão cantando!
– Bom... Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? – dizem as formigas e voltam
para dentro dando risada.
(ESOPO, 1994. Adaptado)

Texto II

Quem trabalha tem
É sabido que aquela sociedade se regula pela meritocracia, supervalorizando o trabalho coletivo, o esforço conjunto de seus cidadãos, os quais, como recompensa por suas ações laboriosas, podem usufruir da riqueza gerada.
Consequentemente, os indivíduos que não compõem a força produtiva, que cultivam o ócio ou que exercem
qualquer atividade que não se classifique como trabalho nada recebem, ainda que apelem para a filantropia. Ali,
aos ociosos resta o perecimento.
(Autoria nossa)

Após a leitura dos textos I e II, percebemos rapidamente que eles são bastante distintos, estando estruturados de
modos diferentes: o texto I é mais concreto, remetendo a figuras, isto é, elementos do mundo natural que representam coisas, qualidades, ações: inverno, verão, formiga, cigarra, guardar comida, contentes, cantar, dançar etc.; já
o texto II é mais abstrato, remetendo a temas, ou seja, elementos que ilustram determinados aspectos da conduta
do ser humano: sociedade, trabalho, meritocracia, ociosidade, recompensa, riqueza, perecimento etc. O primeiro
texto é figurativo; este cria um efeito de realidade, representando o mundo por meio de um simulacro da realidade;
o segundo texto é não figurativo ou temático, o qual busca explicar, classificar e ordenar a realidade. Apesar de haver
tão notável diferença entre os dois textos, percebemos que ambos dizem basicamente a mesma coisa: o trabalho
é uma atividade social positiva que garante a sobrevivência do trabalhador, enquanto o não trabalho, ou a ociosidade, é
um comportamento negativo que acarreta o perecimento do ocioso. Dito de modo mais sucinto: o trabalho acarreta
benefícios, enquanto a ociosidade acarreta prejuízos.
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Embora o texto I seja mais concreto e o texto II, mais abstrato, eles concorrem perfeitamente para um mesmo
sentido. Isso ocorre porque esses dois textos estão estruturados por um mesmo esquema narrativo24:
a) os indivíduos que trabalham usufruem dos benefícios gerados pela ação de
trabalhar;
b) os indivíduos que não trabalham pedem auxílio aos trabalhadores, mas nada
recebem;
c) os indivíduos que não trabalham perecem.
Para explicar como se dá o revestimento desse esquema, Fiorin afirma:
Podem-se revestir os esquemas narrativos abstratos com temas e produzir um
discurso não figurativo ou podem-se, depois de recobrir os elementos narrativos
com temas, concretizá-los ainda mais, revestindo-os com figuras. Assim, tematização e figurativização são dois níveis de concretização do sentido. Todos os
textos tematizam o nível narrativo e depois esse nível temático poderá ou não ser
figurativizado. (FIORIN, 2000, p. 90)
Entendendo melhor os temas e as figuras
Oposição concreto/abstrato
Já percebemos que, de certo modo, tema e figura se opõem. Tal oposição, em princípio, remete à oposição abstrato/concreto. Entretanto, Fiorin alerta que concreto e abstrato não se encontram necessariamente em polos opostos,
contrapondo-se em absoluto. Na realidade, abstrato e concreto “constituem um continuum em que se vai, de maneira gradual, do mais abstrato ao mais concreto” (FIORIN, 2000, p. 91). Cabe-nos salientar que o entendimento
da oposição concreto/abstrato como um continuum gradual é importantíssimo, pois, desse modo, é possível aplicar
a categoria temas/figuras a quaisquer palavras lexicais, indo além da gramática tradicional que relaciona o conceito de
concreto/abstrato somente a substantivos.
O tema
Como já sinalizamos, os temas são palavras ou expressões que não remetem a elementos do mundo natural (efetivamente existente ou construído). De natureza puramente conceitual, os temas essencialmente organizam, categorizam e ordenam os elementos do mundo natural dando-lhes um investimento semântico.
A figura
A figura é o termo que remete a quaisquer elementos concretos que representam coisa, ações e qualidades encontradas no mundo natural: menino, onça, flor, estrela, pescar, azul, frio etc. Desse modo, a figura consiste em
“todo conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer sistema de representação que tem um correspondente
perceptível no mundo natural” (FIORIN, 2000, p. 91). Quer seja no “mundo natural efetivamente existente”, quer
seja o “mundo natural construído”, como o ficcional, o mitológico, o fantástico etc..
Predomínio de temas ou figuras
Quando falamos em texto figurativo ou temático, isso não significa que um texto seja exclusivamente constituído de
temas ou de figuras. Não existe exclusividade de temas ou figuras nos textos, mas sim a predominância de elementos abstratos ou concretos. Fiorin afirma que essa “classificação decorre assim da dominância de elementos abstratos
ou concretos e não de sua exclusividade” (FIORIN, 2000, p. 92). Logo, podem-se encontrar temas em textos figurativos, e figuras em textos temáticos.

24 Aqui o termo narrativo não se refere à narração (tipologia ou gênero), mas à narratividade. Segundo Fiorin (2010, pp. 27-28), a narratividade faz parte da
composição de todos os textos; ela “é uma transformação situada entre dois estados sucessivos e diferentes. Isso significa que ocorre uma narrativa mínima,
quando se tem um estado inicial, uma transformação e um estado final”.
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Tematização e figurativização de textos: múltiplas possibilidades
Quando lemos um texto, nós, como leitores, procuramos o seu sentido, tentando perceber aquilo que está embaixo da sua superfície mais imediata. Nesse momento, devemos ter em mente o fato de que todo e qualquer texto
possui um nível de organização narrativa (narratividade) que será obrigatoriamente tematizado, já que não pode
existir texto – coerentemente falando – que não tenha tema. Afirma Fiorin:
O nível de organização temática poderá ou não ser figurativizado. O nível temático dá sentido ao figurativo e o nível narrativo ilumina o temático. A tematização
pode ser manifestada diretamente, sem a cobertura figurativa. Temos então os
textos temáticos. No entanto, não há texto figurativo que não tenha um nível
temático subjacente, pois este é um patamar de concretização do sentido anterior
à figurativização. (FIORIN, 2000, p. 94)
Vejamos que, em decorrência de todas essas possibilidades, as combinações podem ser múltiplas. Segundo Fiorin (2000, pp. 94 a 96), podemos tematizar de diferentes maneiras um mesmo esquema narrativo. A conquista
da felicidade, por exemplo, pode tematizar-se como um a conquista de um emprego novo, a realização de um
matrimônio, o nascimento de um filho, a prática de uma religião etc. O mesmo tema, por sua vez, pode ser figurativizado de diversas formas. O tema da diversão, por exemplo, pode ser figurativizado com sol, piscina, petiscos,
jarra de refresco, familiares, amigos ou ainda com lua, praça, vinho, violão, rapazes, moças. Pode também ocorrer
a manifestação de temas diversos por meio das mesmas figuras. Pensemos, por exemplo, neste grupo de figuras:
terno risca de giz, sapato de cromo alemão, chapéu de abas largas, relógio de bolso. A depender do texto em que
forem inseridas essas figuras, elas podem concretizar, por exemplo, o tema do bom gosto ou da breguice. Diante
disso, podemos compreender que o sentido não é produzido por uma figura sozinha, mas decorre da relação que
as figuras estabelecem entre si.
Embora possam ser estabelecidas em um texto muitas combinações envolvendo o esquema narrativo, os temas e
as figuras, isso não significa que qualquer interpretação sobre esse texto seja aceitável. Se dissermos que um determinado texto “está aberto a várias leituras, isso significa que ele admite mais de uma e não toda e qualquer leitura”
(FIORIN, 2000, p. 112). Essas diversas leituras aceitáveis já estão inscritas no texto como possibilidades, indicando
que ele é polissêmico, ou seja, tem mais de um sentido, admitindo mais de uma interpretação.
Para descobrirmos a leitura ou as leituras que um texto admite, devemos observar sua coerência semântica, isto é,
observar como é que se mantém a unidade do sentido. Segundo Fiorin,
O que dá coerência semântica a um texto e o que faz dele uma unidade é a reiteração, a redundância, a repetição, a recorrência de traços semânticos ao longo do
discurso. Esse fenômeno recebe o nome de isotopia. [...] Em análise do discurso,
isotopia é a recorrência do mesmo traço semântico ao longo de um texto. Para o
leitor, a isotopia oferece um plano de leitura, determina um modo de ler o texto.
(FIORIN, 2000, pp. 112 e 113)
O percurso figurativo e o percurso temático: o encadeamento de temas e figuras
Para encontrarmos o tema subjacente às figuras, de acordo com Fiorin (2000, pp. 96-104), precisamos analisar
como estas funcionam em um texto. Para tanto, devemos observar os lexemas, ou seja, as palavras que se encontram no léxico de uma língua, considerando suas possibilidades significativas, que até podem ser múltiplas, mas não
infinitas, já que todas as suas significações possíveis estão, de alguma maneira, relacionadas a um núcleo estável de
significação. Sobre isso, vejamos um exemplo proposto por Fiorin:
O termo olho significa “cada um dos dois glóbulos situados na parte anterior da
cabeça que constituem o órgão da visão”. Tomemos algumas frases: a) Pedro vazou o olho de João numa briga. b) Interroguei-o com os olhos fixos no seu rosto.
c) O que engorda o porco é o olho do dono. d) Analisa tudo com olho crítico.
Na frase a), o lexema olho aparece com a significação definida anteriormente; em
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b), significa “olhar”; em c), “vigilância revelada pelo olhar”; em d), “disposição”.
Por esses exemplos observamos que cada lexema possui um núcleo significativo
(no caso, órgão da visão), suscetível de ser analisado em detalhes, e, a partir desse
núcleo, várias significações podem desenvolver-se. (FIORIN, 2000, p. 96)
“Por isso”, diz Fiorin, “um lexema é uma organização virtual de sentido, que, embora possuindo um núcleo permanente, realiza-se de maneira distinta nos diferentes contextos em que se encontra”.
Quando lemos um texto, verificamos uma rede formada pelas relações que as figuras estabelecem entre si. A leitura
de um texto não consiste na apreensão de figuras isoladas, mas na percepção das relações entre elas. Esse encadeamento de figuras é o que se denomina percurso figurativo. No texto verbal, o percurso figurativo é constituído
por um conjunto de figuras lexemáticas inter-relacionadas. Um conjunto de figuras só ganhará um sentido se for a
concretização de um tema, o qual, por sua vez, é o revestimento de esquemas narrativos. Assim, a leitura de um
percurso figurativo acarreta a descoberta do tema que subjaz a ele.
Como ocorre com as figuras, os temas também se encadeiam coerentemente no texto. Um encadeamento de
temas recebe o nome de percurso temático. Logicamente, o percurso temático só pode ocorrer nos textos temáticos. Tal percurso, num texto verbal, é composto por um conjunto de lexemas abstratos que manifesta um tema
mais geral (FIORIN, 2000, p. 104).
Aplicando o percurso figurativo
Analisemos agora o percurso figurativo de dois textos predominantemente constituídos de elementos concretos, os
quais foram utilizados em uma questão de língua portuguesa aplicada aos alunos da 7ª série na edição 2015 do SisPAE.
CANÇÃO DO EXÍLIO*
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam**,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas*** têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
[ ...]
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores,
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda**** aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
(DIAS, G. Poemas. São Paulo: Publifolha, 1997)

EU VIM DA BAHIA
Eu vim
Eu vim da Bahia cantar
Eu vim da Bahia contar
Tanta coisa bonita que tem
Na Bahia, que é meu lugar
Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar
A Bahia que vive pra dizer
Como é que se faz pra viver
Onde a gente não tem pra comer
Mas de fome não morre
Porque na Bahia tem mãe Iemanjá
Do outro lado o Senhor do Bonfim
Que ajuda o baiano a viver
Pra cantar, pra sambar pra valer
Pra morrer de alegria
Na festa de rua, no samba de roda
Na noite de lua, no canto do mar
Eu vim da Bahia
Mas eu volto pra lá
Eu vim da Bahia
Mas algum dia eu volto pra lá
(GIL, G. Editora Musical BMG Arabella Ltda.)

*Exílio: expatriação forçada ou por livre escolha
**gorjeiam: emitem sons melodiosos, cantam
***várzea: campo extenso, sem árvores e cultivado
****qu’inda: que ainda
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Com o objetivo de aferir se esses alunos tinham desenvolvido a habilidade de “identificar diferenças ou semelhanças
observadas no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em diferentes textos”, foi-lhes proposto ler esses
textos e resolver a seguinte questão:
O texto de Gilberto Gil dialoga com o conhecido poema “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, porque trata
(A) da denúncia da fome.
(B) da religiosidade.
(C) da tristeza de viver.
(D) do desejo de voltar à terra natal.

Tanto no poema “Canção do exílio” quanto na letra da canção “Eu vim da Bahia”, predominam termos concretos
(terra, palmeiras, sabiá, céu, mar, chão, rua etc.), que remetem a figuras, ou seja, a elementos do mundo natural.
Nos dois textos, há um “eu” que, estando em uma localidade que não é a sua, exalta qualidades do seu lugar de
origem. No poema, faz-se uma oposição entre o local estrangeiro (aqui/cá) e o local de origem (minha terra/lá),
apresentado, por meio de figuras, como detentor de maiores qualidades: palmeiras onde canta o sabiá, aves que
não gorjeiam como lá, céu com mais estrelas, várzeas com mais flores, bosques mais vivos, desfrute de primores etc. Na
canção, embora não haja comparação entre o local estrangeiro e o local de origem, este é apontado como detentor
de muitos atrativos: tanta coisa bonita, meu chão, meu céu, meu mar, Iemanjá, Senhor do Bonfim, festa de rua, samba
de roda etc. Em meio à apresentação desses atributos, aparecem também figuras que indicam o desejo de retorno
ao lugar de origem. No poema “Canção do exílio”, isso ocorre na revelação do anseio de regresso antes da morte:
“Não permita Deus que eu morra, / Sem que eu volte para lá; / Sem que desfrute os primores, / Que não encontro por cá; / Sem qu’inda aviste as palmeiras, / Onde canta o Sabiá.”. Na canção “Eu vim da Bahia”, o anseio pelo
regresso ao local de origem se concretiza no fim do texto: “Eu vim da Bahia / Mas eu volto pra lá / Eu vim da Bahia
/ Mas algum dia eu volto pra lá”.
Diante dessas constatações, fica claro que, subjacente às figuras, os dois textos tratam de um mesmo tema: o desejo
de retornar à terra natal, como aponta o gabarito dessa questão, a alternativa D.
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Aplicando o percurso temático
Avaliemos, neste momento, o percurso temático de um texto utilizado em uma questão de língua portuguesa aplicada aos alunos da 8ª série na edição 2015 do SisPAE.
Leia os textos abaixo.
Texto I

Texto II

ONDE SE FALA MELHOR O PORTUGUÊS
NO BRASIL?

A LÍNGUA FALA

Você já deve ter ouvido esse tipo de pergunta.
E também respostas como “no Maranhão”, “no Rio de
Janeiro”, no “Rio Grande do Sul”, justificadas por motivos
históricos, sociais, culturais. Porém, de acordo com a
visão moderna de língua, não existe um modelo lingüístico
que deva ser seguido, nem mesmo o português lusitano.
Todas as variedades lingüísticas regionais são
perfeitamente adequadas à realidade onde surgiram. Em
certos contextos, aliás, o uso de outra variedade, mesmo
que seja a variedade padrão, é que pode soar estranho e
até não cumprir sua função essencial de comunicar.
(Português Linguagens. Editora Ática)

A linguagem que utilizamos não transmite apenas
nossas idéias. Transmite também um conjunto de
informações sobre nós mesmos. Certas palavras e
construções que empregamos acabam “denunciando”
quem somos socialmente: por exemplo, em que região
do país nascemos, qual nosso nível social e escolar, nossa
formação e, às vezes, até nossos valores, círculo de
amizades e hobbies, como skate, rock, surfe, etc. O uso
da língua também pode informar sobre nossa timidez,
sobre nossa capacidade de nos adaptarmos a situações
novas, nossa insegurança, etc.
Assim, a língua é um poderoso instrumento de ação
social. Ela pode tanto facilitar quanto dificultar o nosso
relacionamento com as pessoas e com a sociedade em
geral.
(Português Linguagens. Editora Ática)

A fim de verificar se esses alunos tinham desenvolvido a mesma habilidade avaliada no exemplo anterior, propôs-se que eles
lessem esses textos e resolvessem a seguinte questão:

Pela leitura desses textos, percebe-se que ambos defendem
(A) a variedade regional.
(B) a variedade padrão.
(C) o uso coloquial da língua
(D) o uso social da língua.

Os dois textos são temáticos, constituídos predominantemente de termos abstratos, os temas. Estes contribuem
para a interpretação de determinados aspectos de um fenômeno existente na sociedade: a linguagem.
Para depreendermos o tema geral de cada uma dos textos, vamos observar o encadeamento dos diferentes temas
distribuídos ao longos desse textos.
No primeiro texto, temos o seguinte encadeamento temático:
Dúvidas sobre a existência de uma melhor variável linguística  Crenças de que
uma variável linguística é melhor que outra  Negação fundamentada da existência de um modelo linguístico a ser seguido  Afirmação de que todas as variedades linguísticas são adequadas à sua realidade  Afirmação da possibilidade de
uma variedade dita padrão soar estranho fora de contexto Afirmação de que a
função essencial da língua é comunicar.
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No segundo texto, o encadeamento temático é o seguinte:
Afirmação de que linguagem transmite mais que as ideias dos falantes  Afirmação de que linguagem transmite um conjunto de informações sobre os falantes
 Afirmação de que certas palavras e construções utilizadas denunciam quem
os falantes são socialmente (origem, nível social e escolar, formação, valores,
gostos, características pessoais)  Afirmação de que a língua é um poderoso instrumento de ação social, podendo facilitar ou dificultar a relação entre os falantes
na sociedade.
No decorrer dos percursos temáticos desses dois textos, vão se apresentando temas parciais que, ao final, mostram a
língua/linguagem como uma ferramenta social para utilização dos falantes. Desse modo, podemos compreender que
o tema geral de ambos os textos é a defesa do uso social da língua, como se pode notar na alternativa correta (D).

Considerações finais
Ao propormos uma reflexão sobre os percursos temático e figurativo, pretendemos incentivar o professor a ensinar o aluno a perceber nos textos as relações entre os elementos abstratos e concretos, os temas e as figuras. A
percepção dessas relações certamente contribui para que o aluno torne-se um leitor autônomo, sendo capaz de
decifrar textos diversos, já que, como dissemos, todos os textos são compostos necessariamente por elementos
figurativos, temáticos ou temático-figurativos. Nosso desejo é que o aluno esteja apto a desvendar o que está oculto
no texto, a decifrar os segredos escondidos na trama textual, pois, como bem aponta Regina Zilberman, especialista
em Literatura Brasileira e no ensino da leitura,
[...] o ato de ler se configura como uma relação privilegiada com o real, já que
engloba tanto um convívio com a linguagem, quanto o exercício hermenêutico de
interpretação dos significados ocultos que o texto enigmático suscita [...]. Sendo
uma imagem simbólica do mundo que se deseja conhecer, ela [a leitura] nunca
se dá de maneira completa e fechada; ao contrário, sua estrutura, marcada pelos
vazios e pelo inacabamento das situações e das figuras propostas, reclama a intervenção de um leitor, o qual preenche essas lacunas, dando vida ao mundo formulado pelo escritor. Desse modo, à tarefa de deciframento, implanta-se outra:
a de preenchimento, executada particularmente por cada leitor, imiscuindo suas
vivências e imaginação. (ZILBERMAN, 2009, p. 33)
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Anexo I

Matrizes de Avaliação
Língua Portuguesa
SisPAE 2015

TEMA (CA)

Contexto de Produção e
Compreensão
do Texto

72

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.

DESCRIÇÃO

LPA 01

HAB

MATRIZ SISPAE LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

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.

LPA 25

LPA 26

LPA 27

LPA 28

LPA 29

X
X
X
X
X
X
X

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 30

LPA 31

LPA 32

LPA 33

LPA 34

LPA 35

X

X

X

7ª EF/
8º EF

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

X

X

X

X

5º EF

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

X

4º EF

DESCRIÇÃO
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF

Língua Portuguesa \ Ensino Fundamental

73

Tema (CA)

Contexto de Produção e Compreensão
do Texto

Composição do Gênero
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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

DESCRIÇÃO

LPA 01 Localizar informação explícita em texto.

HAB

MATRIZ SISPAE LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

Anexo II

Descrição da Escala
de Proficiência
Língua Portuguesa
SisPAE 2015

Língua Portuguesa \ Ensino Fundamental

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 e em texto informativo;
 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, imagem e notícia;
 identificam o sentido denotado de vocábulo, em conto;
 inferem o assunto principal do texto, em artigo de divulgação científica;
 inferem informação subentendida, com base na compreensão global do texto de uma narrativa;
 identificam os elementos constitutivos da organização interna de um texto científico;
 estabelecer relação entre segmentos de texto, identificando substituições por formas pronominais;
 reconhecem assunto principal de um poema, com base em informações contidas no corpo do texto;
 interpretam um texto com apoio em recursos gráficos e visuais apresentados em um quadrinho.
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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;



inferem informação subentendida, com base na compreensão global de uma fábula;



interpretar um texto com apoio em recursos gráficos apresentados em um cartaz de interesse escolar;



estabelecem relação entre segmentos de um poema, identificando substituições por formas pronominais.

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;



inferem o sentido de palavra apresentada em quadrinho, selecionando aquela que pode substituí-la no contexto
em que se insere;



inferem informação subentendida, com base na compreensão global de um texto informativo e de narrativa literária;



localizam informação explícita em um trecho de narrativa literária.

Língua Portuguesa \ Ensino Fundamental

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;
 interpretam um texto com apoio de recursos gráficos e visuais apresentados em tirinha, em imagem tipo cartum
e em cartaz de propaganda de história infantil;
 identificam a finalidade de um texto de convite.

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 informação explícita referente à descrição de características de determinado animal, em verbete de
enciclopédia e em texto informativo;
 localizam 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;
 localizam informação explícita em um poema;
 inferem informação pressuposta, estabelecendo relação entre ilustrações e legendas, em curiosidades;
 inferem informação subentendida, com base na compreensão global de um texto sobre jogos infantis;
 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,
roteiro de montagem de um brinquedo;
 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, em uma propaganda;
 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;
 identificam o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de aspas.
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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, texto literário
infanto-juvenil e em reportagem;



identificam o sentido denotado de vocábulo, em conto;



localizam item de informação explícita, relativo à descrição de características de determinado objeto ou material,
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 e
notícia;



inferem o assunto principal do texto, em artigo de divulgação científica e texto informativo de interesse escolar;



identificam as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o foco narrativo, em conto;



selecionam título apropriado a um texto escrito;



identificam os personagens de uma história.

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;



idetinficam o efeito de sentido produzido em um cartaz pela exploração de recursos ortográficos ou 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;



diferenciam ideias centrais e secundárias em um poema;



estabelecem relações de causa-consequência entre informações explícitas distribuídas ao longo de uma narrativa.

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;
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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;



identificam a tese em um texto argumentativo de divulgação científica;



inferem informação subentendida, com base na compreensão global de um texto de divulgação científica;



estabelecem relação entre segmentos de uma notícia, identificando substituições por formas pronominais;



reconhecem tema ou assunto principal de um texto, com base em informações contidas em título, subtítulo ou
corpo do texto.

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;



localizam informação explícita em um texto informativo;



inferem informação pressuposta, com base na compreensão global de texto informativo de interesse curricular e
de divulgação científica;



identificam a tese em um texto argumentativo de informação científica;



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



estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por conjunções, identificando um exemplo do texto que ilustra
essa relação.
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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;



identificar 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 de 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;



inferem assunto pirncipal de uma notícia, com base em sua compreensão global;



diferenciam ideais centrais e secundárias em notícia e em texto literário;



inferem o efeito de humor produzido em um texto não verbal pelo uso de expressões e imagens;



inferem o papel desempenhado pelas personagens em uma narrativa.
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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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diferenciam ideias centrais e secundárias em texto literário;



identificam o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de aspas;



estabelecem relaão entre segmentos de texto literário, identificando substituições por formas pronominais;



distinguem um fato da opinão subentendida em relação a esse mesmo fato, em segmentos descontínuos de um
texto;



inferem assunto principal de um texto, com base em sua compreensão global.
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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;



inferem o sentido de palavra em texto científico;



localizam informação explícita em um conto;



identificar em um texto as características próprias da fala de determinada região;



relacionam a tese aos argumentos e estratégias para sustentá-la em fragmento de um conto;



comparam textos, reconhecendo as características textuais de um convite.

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;



identificam os elementos constitutivos em um texto de roteiro de cinema.
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Nível Avançado: ≥ 340
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio também
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localizam informação explícita em notícia de interesse científico;



inferem informação pressuposta ou subentendida, em um poema, com base na sua compreensão global;



reconhecem o tema do texto de uma reportagem.
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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 < 290
Nesse nível, os alunos da 2ª série do Ensino Médio também


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



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;



inferem o efeito de sentido de humor em texto verbal que compõe uma tirinha;



reconhecem o tema do texto de uma entrevista;



localizar informação explícita em texto de poema (letra de música, Luiz Gonzaga);



inferem intencionalidades, implícitas nas falas relatadas em textos não verbais.

Nível Adequado: 290 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;



identificar a tese do autor em um texto;



inferem informação implícita em artigo jornalístico a partir do cruzamento com outros dados da realidade;



identificam a tese do autor em um poema.

Nível Avançado: ≥ 350
Não foram obtidos itens classificados neste nível


identificam o registro de linguagem no texto de uma tirinha;



identificar em um texto o registro de linguagem de humor.
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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;



reconhecem o tema de um conto.

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 e de uma notícia;



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;



inferem o sentido de palavra em notícia;



estabelecem relações causa/consequência entre um texto e os elementos de um infográfico.

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;



reconhecem o propósito comunicativo de uma narrativa;



localizam informação explícita em texto literário;



estabelcem relações de causa/consequência entre partes de um texto de um narrativa.

Nível Avançado: ≥ 375
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também
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organizam os episódios principais de uma narrativa literária em uma sequência lógica;



reconhecem em crônica e em poema o valor expressivo de recursos estilísticos.
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