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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 mi
litar 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 a 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
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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 usados 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 Médio

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 utilizada 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 3ª série do Ensino
Médio. Ela permite observar que, exceção feita às habilidades LPA12 – Comparar textos, reconhecendo as características textuais do gênero, suporte e finalidade e LPA15 – Localizar argumento(s) e contra argumento(s) utilizado(s)
pelo autor para defender uma tese – a prova foi composta por questões elaboradas para todas as demais habilidades
descritas para a 3ª série do Ensino Médio 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 – 3ª Série do Ensino Médio, SisPAE 2015

A figura mostra um pouco mais: o número de itens em cada habilidade investigada. Uma espécie de vocação da
prova. Em se tratando de prova que apura a proficiência em Língua Portuguesa – Leitura ao final do Ensino Médio,
sua composição em 2015 levou em conta as informações coletadas no SisPAE 2014, e além disso, a possibilidade
de investigar mais detalhadamente habilidades dos temas da compreensão do texto e da linguagem, como caminho
que transformam indivíduos e criam cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.
Inferir informações, sentidos do texto e intencionalidades, implícitos nas falas, comportamentos, sentimentos e ações
relatados e/ou narrados em textos verbais e não verbais.
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.
Tabela 2. Composição da Prova de Língua Portuguesa – 3ª série do Ensino Médio
SisPAE 2015
Habilidade
Tema

Prova

Número

%

Número

%

Produção e Compreensão do Texto

9

45

48

57

Composição do gênero

7

35

10

12

Linguagem

4

20

26

31

20

100

84

100

Total

16

Matriz

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

Gráfico 1. Língua Portuguesa 3ª Série EM – 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 3ª série do Ensino Médio, proposta para o SisPAE
(Anexo I) descreve 20 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 do SisPAE
2015, valorizou a avaliação dos temas da compreensão e da linguagem.

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
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.
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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 avaliados, 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.
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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

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

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 no Ensino Médio. O SisPAE é uma avaliação de larga escala que tem um diferencial importante: ao avaliar todas as séries do Ensino Médio, ele permite
observar a evolução desse ciclo da Educação Básica. Essa é uma contribuição muito significativa, não só para o estado
paraense, mas para a educação nacional, na medida em que conhecer a trajetória da proficiência ao longo de 3 anos
de escolaridade certamente vai subsidiar planos de ensino mais ajustados à realidade e à motivação dos alunos e dos
seus professores. Com duas edições do SisPAE já se pode obter informações sobre o desenvolvimento das habilidades em Língua Portuguesa no Ensino Médio. Por isso, é mais atraente observar em conjunto os gráficos das 3 séries.

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.pdf8 SisPAE 2014. Revista Pedagógica. Ensino Fundamental, Língua Portuguesa. Fundação Vunesp. São Paulo,
2015.pág. 27-28.
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Gráfico 5. Desempenho dos alunos da 1ª Série do Ensino Médio por Habilidade
SisPAE 2015 – Língua Portuguesa

Gráfico 6. Desempenho dos alunos do 2ª Série do Ensino Médio por Habilidade
SisPAE 2015 – Língua Portuguesa

Gráfico 7. Desempenho dos alunos do 3ª Série do Ensino Médio por Habilidade
SisPAE 2015 – Língua Portuguesa
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Em uma primeira análise, observa-se que


o desempenho dos alunos do Ensino Médio em Língua Portuguesa evolui positiva e continuamente, ao longo dos
3 anos desse ciclo, em habilidades como LPA 02 e LPA09, ganho esse que se identifica no conjunto dos alunos e
em cada grupo de desempenho;



algumas habilidades evoluem positivamente da 1ª à 3ª séries, e essa evolução fica muito bem caracterizada para
o Grupo de Maior Desempenho. É o caso de LPA 01, LPA10 e LPA17;



a evolução das habilidades LPA02, LPA05, LPA09 e LPA 18 parece receber impactos mais positivos da 1ª para a
2ª série, de outra parte, em LPA07, o impacto é observado da 2ª para a 3ª série;



o desempenho nas habilidades LPA11 e LPA 19 não experimenta, ao longo dos 3 anos, transformações dignas
de registro.

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.
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 de respondentes 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. FundaçãoVunesp, São Paulo, 2015, pág. 27-28.
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3.2. Itens da Prova da 1ª Série do Ensino Médio – SisPAE 2015
Exemplo 1
Leia o texto para responder à questão.

Viciados em redes sociais
Novos estudos mostram que é mais difícil resistir à tentação de acessar sites
como Facebook e Twitter do que dizer não ao álcool e ao cigarro.
João Loes

O vício em redes sociais é uma realidade e tem impactos impossíveis de ignorar. Um dos primeiros estudos a revelar
a força dessa nova dependência de forma inconteste foi apresentado em fevereiro pela Universidade de Chicago. Depois
de acompanhar a rotina de checagem de atualizações em redes sociais de 205 pessoas por sete dias, os pesquisadores
concluíram, para espanto geral, que resistir às tentações do Facebook e do Twitter é mais difícil do que dizer não ao álcool e ao cigarro.
Uma consulta aos números do programa de dependência de internet do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (IPq-HCUSP) dá contornos brasileiros ao argumento posto pelos americanos de
Chicago. Hoje, 25% dos pacientes que buscam ajuda no programa do IPq procuram tratamento para o vício em redes
sociais. “E esse percentual deve aumentar”, afirma Dora Góes, psicóloga do programa. “Até o fim do ano queremos ter
um módulo específico para tratar essa vertente da dependência de internet.” Não será fácil estabelecer um protocolo de
tratamento. O vício em redes sociais é forte como o da dependência química.
(João Loes. Viciados em redes sociais. Disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/204040_VICIADOS+EM+REDES+SOCIAIS>.
Acessado em 20.07.2012. Com cortes)

Uma frase que resume a ideia principal do texto é:
(A) “‘E esse percentual deve aumentar’, afirma Dora Góes, psicóloga do programa.”
(B) “‘Até o fim do ano queremos ter um módulo específico para tratar essa vertente da dependência de internet.’”
(C) “Não será fácil estabelecer um protocolo de tratamento.”
(D) “O vício em redes sociais é forte como o da dependência química.”
(E) “Hoje, 25% dos pacientes que buscam ajuda no programa do IPq procuram tratamento para o vício em redes
sociais.”
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Comentário
O item é uma proposta que se ajusta à avaliação da habilidade de diferenciar informação e/ou personagem principal
das secundárias em um texto. (LPA03). É um texto de reportagem, que trata da motivação pela comunicação via redes
sociais. Para acertar, os alunos deveriam ler o texto e perceber que ele trata a motivação pelo acesso às redes sociais
como um fenômeno que causa dependência mais forte que o álcool e o cigarro. E faz isso apoiado em dados de pesquisas
realizadas no Brasil e nos Estados Unidos. O total de acertos foi de 40,00 % (alternativa D) revelando um item de média
dificuldade. Os percentuais assinalados às alternativas incorretas, especialmente pelos alunos de menor desempenho na
prova, evidenciam que nenhuma dessas alternativas atraiu os respondentes e sugerem que houve de fato, dificuldade na
localização da principal informação que o texto apresentava, posta em dois momentos: primeiro, quando se relatava a
conclusão dos pesquisadores: “resistir à tentação do Facebook e do Twitter é mais difícil que dizer não ao álcool e ao cigarro”, estabelecendo assim uma associação com dois produtos muito conhecidos pela dependência química que acarretam
às pessoas. Depois, na última frase da reportagem: “O vício em redes sociais é forte como o da dependência química”.
A propriedade de discriminação apresentada pelo item permite sugerir com razoável segurança que o percentual de
acertos mais acanhado, inclusive por parte dos alunos de melhor desempenho na prova, é consequência das dificuldades
na leitura e na compreensão do texto.

Exemplo 2
Texto 1

ABRAMO
(Fragmento)
Mas li muito, desde menino, e sempre frequentei pessoas que me ajudaram intelectualmente. Minha família era formada de gente culta, que lia muito. Enquanto cresci, encontrei em minha casa muitas obras que acabei lendo porque
estavam lá.
(ABRAMO, C. A regra do jogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1988)

Texto 2

EU MENINO
(Fragmento)
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé,
comprida história que não acaba mais.
(ANDRADE, C. D. Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio, 1974)

Os textos 1 e 2 têm em comum
(A) a descrição da vida familiar no campo.
(B) o uso de versos para narrar uma história.
(C) o relato da experiência infantil com a leitura.
(D) a indicação dos adultos na formação infantil.
(E) a linguagem poética na descrição do que é ler.
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Comentário
Esse item, que integrava a prova da 1ª série do Ensino Médio, tinha o propósito de aferir a capacidade que os alunos têm
de utilizar os conhecimentos que adquirem na escola para identificar diferenças e/ou semelhanças de ideias, de informações e/ou de opiniões veiculadas em diferentes textos (LPA 04). A tarefa solicitada ao aluno foi explicitada com clareza no
comando do item. A questão apresentada configura uma situação problema que requer a identificação de semelhança
de ideias apresentadas no fragmento de uma narrativa – o Texto 1, e no fragmento de um poema – o Texto 2. Segundo
os dados estatísticos, o item classifica-se como de dificuldade média. Também se pode notar, pelo comportamento nas
escolhas das alternativas incorretas, que não houve um distrator que tenha orientado fortemente opção por alternativas
incorretas. O índice de discriminação muito bom, atesta essa afirmação.
O Grupo 3, o de melhor desempenho na prova registrou elevado percentual de acertos, demonstrando domínio muito
bom na identificação da tarefa solicitada, corretamente apresentada na alternativa C. Aliás, é bom notar que nesse
grupo, a escolha de alternativas incorretas, A, B, D e E não alcança 20%, quando somadas as percentagens
O desempenho do grupo intermediário (Grupo 2) não deve ser visto como negativo. Nesse grupo, a alternativa C recebeu
42,3% das escolhas. Entre as escolhas incorretas, a opção pela alternativa A, que propunha a descrição da vida familiar
no campo como a ideia comum dos dois textos, não tem nenhuma explicação plausível uma vez que o trecho da narrativa
não remete, em momento algum, à vida no campo.
No grupo de menor desempenho na prova (Grupo1), o percentual de acertos alcançou 22,6% e praticamente se iguala
às opções dos alunos pelas alternativas incorretas A e B. É certo que, aqueles que assinalaram B, não se deram conta de
que o uso de versos era exclusivo do Texto 2, onde Drummond relembra sua infância, registrando o seu dia-a-dia, entre
as mangueiras, lendo a história de Robinson Crusoé.
O desempenho dos alunos nesse item revela a boa condução das ações pedagógicas voltadas à promoção do desenvolvimento da habilidade de Identificar diferenças e/ou semelhanças de ideias, de informações e/ou de opiniões veiculadas
em diferentes textos. Certamente, essas ações devem ter sido iniciadas em momento anterior do percurso escolar, mais
propriamente no Ciclo II e têm tido continuidade no Ensino Médio.
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Exemplo 3
A redação adequada a um convite formal, endereçado aos executivos de uma grande empresa, está presente em:
(A) Estamos esperando vocês em nosso próximo encontro, que está para acontecer às 20h, no dia 06 de julho. Logo
vamos dar as informações sobre o local do evento.
(B) A gente está contando com sua participação no nosso próximo encontro. Vai ser às 20h, no dia 06 de julho. Pedimos
pra aguardarem novo contato sobre o local do evento.
(C) Todos estão convidados a participar do nosso próximo encontro, em 06 de julho, às 20h. Logo faremos novo contato
pra passar as informações sobre onde é que o evento vai ser.
(D) Convidamos vocês a participar do nosso próximo encontro, que vai acontecer às 20h, do dia 06 de julho. Em breve
a gente vai informar qual é o local do evento.
(E) Os senhores estão convidados a participar de nosso próximo encontro, a realizar-se no dia 06 de julho, às 20h. Em
breve informaremos o local do evento.

Comentário
O item foi proposto como parte da avaliação do desenvolvimento da habilidade de comparar textos, reconhecendo as
características textuais do gênero, suporte e finalidade (LPA 12). Para tanto, solicita que o aluno analise as propostas de
redação de um convite, que lhes são apresentadas em cada uma das cinco alternativas de resposta, para escolher aquela
que corresponde ao texto de um convite formal endereçado aos executivos de uma grande empresa. Trata-se pois de
comparar os textos das cinco alternativas, para selecionar aquela que atende aos requisitos de um convite formal. A tarefa pressupõe que na leitura de cada proposta de redação, o aluno reconheça os termos e condições da comparação em
um convite formal. Naturalmente um dos requisitos dessa comparação de textos é a familiaridade com o gênero textual
“convite” e com sua função social. O total de acertos (42,00%) reflete as diferenças entre os grupos de participantes: o
item foi acertado por 76% dos alunos de melhor desempenho na prova, e por apenas 15,80% dos alunos do grupo de
menor desempenho, que foram atraídos pelas outras alternativas de resposta, e esse comportamento evidencia a dificuldade na compreensão da tarefa solicitada, qual seja, a de reconhecer as características de um texto. Condição similar
também pode ser assinalada aos alunos do Grupo intermediário, onde o percentual de acertos foi de 36%. Nota-se,
que a alternativa C, foi escolhida por cerca de 25% dos alunos de menor desempenho e por quase 20% dos alunos de
desempenho intermediário. Provavelmente, esses alunos entendem que a formalidade tem relação direta com a reserva
de agenda para um dado compromisso, pois é exatamente isto que está posto na alternativa C, sem contar que deve ter
passado completamente despercebida a grafia da palavra para, que aparece como pra, isto é, que está escrita da forma
como é praticada na linguagem oral, assim como a elaboração coloquial da frase “sobre onde é que o evento vai ser”.
Para promover a melhoria do desempenho no reconhecimento das características textuais do gênero, suporte e finalidade, é interessante proporcionar aos alunos a leitura de textos diversos relacionados a um mesmo tema, para que possam
exercitar e adquirir familiaridade com os procedimentos e requisitos da comparação, assim como trabalhar com os alunos
a produção textual explorando suas as diferentes condições de produção, finalidades e modo de composição de diferentes
gêneros textuais.
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Exemplo 4
Leia o texto e responda à questão.

SANTA INOCÊNCIa
Era véspera de Natal. Um garotinho querendo dar um presente para sua mãe, escreveu uma carta para Papai
Noel: “Querido Papai Noel, preciso comprar o presente da minha mãe. Dê-me cinquenta reais. Por favor, estou
esperando, viu? Obrigado”. Colocou a carta na caixa do Correio. O carteiro, não podendo entregá-la, abriu-a e
leu. Comovido, junto com os colegas, juntou trinta reais e mandou a carta de volta. Três dias depois, o carteiro
5 pegou outra carta do mesmo garoto: “Querido Papai Noel, da próxima vez que for entregar o dinheiro, traga
pessoalmente. O carteiro não é de confiança, roubou-me vinte reais”.
(Brasil Cristão. Campinas, ano 6, n.º 65, dezembro de 2002. Seção Humor, p. 40)

Há um tom de humor no trecho
(A) “Querido Papai Noel, preciso comprar o presente da minha mãe.” (ℓ. 2)
(B) “Dê-me cinquenta reais. Por favor, estou esperando, viu?” (ℓ. 2-3)
(C) “O carteiro, não podendo entregá-la, abriu-a e leu.” (ℓ. 3-4)
(D) “O carteiro não é de confiança, roubou-me vinte reais.” (ℓ. 6)

Comentário
Esse item afere a habilidade de inferir os efeitos de sentido de humor, ironia, depreciação, entre outros, em texto verbal
ou não verbal (LPA 19). Apresenta um texto narrativo, uma piada, para que nela seja localizada a frase que produz efeito
de humor. Trata-se de um gênero textual muito frequente em rodas de conversa, e que, como gênero escrito, faz parte
dos gêneros indicados ao trabalho de Língua Portuguesa desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Era, portanto, de
se esperar que os alunos do 1º ano do Ensino Médio tivessem apresentado resultados ainda melhores de desempenho na
leitura desse texto: no total, 61,50% assinalaram o gabarito previsto, a alternativa D.
O Grupo 1 apresenta desempenho muito aquém do esperado, pois apenas 27,20% dos alunos acertaram a resposta
correta. Outros 28,80% assinalaram a alternativa A, 25,50% assinalaram B, e 18,50% assinalaram C, demonstrando
que eles não entenderam o enunciado da questão que lhes solicitava encontrarem a frase do texto que continha “tom de
humor”, portanto, também não entenderam a piada propriamente dita.
O Grupo 2 apresentou bom desempenho, pois 61,10% dos alunos do 1º ano do Ensino Médio assinalaram a resposta
correta (alternativa D). Os demais distribuíram-se pelas outras alternativas, demonstrando que também não entenderam a piada e seu efeito de humor.
No Grupo 3 (o de melhor desempenho), 90,20% dos alunos assinalaram a alternativa D, portanto compreenderam e
localizaram no texto dado o efeito de humor produzido pela piada.
Acredita-se que os alunos precisem ser ensinados a ler no texto e, em determinadas passagens, identificar, o uso de
recursos linguísticos expressivos, de frases, de expressões etc. que causem no leitor efeitos de diferentes naturezas, tais
como humor, ironia, desprestígio ou depreciação etc. previstos nessa habilidade de leitura.
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Para que esses resultados sejam ainda mais significativos nessa habilidade, sugere-se ao professor a seleção de gêneros
textuais diversos para estudo e análise em sala de aula, a fim de que os alunos possam perceber em que consistem: o
efeito de humor, por exemplo, em piadas; o efeito de ironia, por exemplo em reportagens, ou textos narrativos literários;
o efeito de depreciação, por exemplo em charges, em textos literários etc.

Exemplo 5
Leia o texto abaixo.

Amar!
Florbela Espanca

Eu quero amar, amar perdidamente!
Amar só por amar: Aqui … além …
Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente
Amar! Amar! E não amar ninguém!
Recordar? Esquecer? Indiferente! …
Prender ou desprender? É mal? É bem?
Quem disser que se pode amar alguém
Durante a vida inteira é porque mente!
Há uma Primavera em cada vida:
É preciso cantá-la assim florida,
Pois se Deus nos deu voz, foi pra cantar!
E se um dia hei-de ser pó, cinza e nada
Que seja a minha noite uma alvorada,
Que me saiba perder... pra me encontrar …
(http://www.jornaldepoesia.jor.br/flor4.html#amar)

No verso, “Eu quero amar, amar perdidamente!”, a utilização do ponto de exclamação indica
(A) angústia.
(B) desespero.
(C) entusiasmo.
(D) raiva.
(E) susto.
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Comentário
Para avaliar o desempenho do aluno do 1º ano do Ensino Médio na habilidade de reconhecer nos textos o valor expressivo de recursos gráficos, ortográficos, morfossintáticos e/ou estilísticos – (LPA 18), selecionou-se uma situação problema que envolve o valor expressivo da pontuação, um recurso gráfico. O item apresenta um soneto de amor – gênero
que se espera seja familiar ao aluno, tanto na temática como na forma – e solicita-lhe o reconhecimento do significado
do uso do ponto de exclamação no primeiro verso: “Eu quero amar, amar perdidamente !”
A alternativa C (“entusiasmo”), a correta, é assinalada, no total, por apenas 45,20% dos alunos, o que é indicativo de
uma aprendizagem deficitária dos sinais de pontuação, desvinculada dos seus matizes de significados em textos de diferentes gêneros. Quando se observa que os alunos dos Grupos 1 e 2 foram muito atraídos pelas alternativas A (“angústia”)
e B (“desespero”), sentimentos justamente contrários a “entusiasmo”, é possível dimensionar a leitura equivocada do
soneto, ou, talvez, a leitura exclusiva e apressada do primeiro verso pelos alunos.
De todo modo, mesmo no Grupo 3 (o de melhor desempenho), em que apenas 66,40% dos alunos assinalaram corretamente a alternativa C, observa-se essa atração pelas alternativas A e B, provavelmente, pelos mesmos motivos já
comentados: leitura equivocada do soneto, ou leitura exclusiva do primeiro verso.
Caberia ao professor, nesse caso, um trabalho mais focado na pontuação como recurso expressivo, buscando refletir com
os alunos sobre os modos de registrar por escrito sentimentos variados, entonações da fala cotidiana etc. Recomenda-se o estudo e análise desses usos dos sinais de pontuação em textos escritos de diferentes gêneros, especialmente os
literários (poéticos, narrativos). Ainda, poderia contribuir para essa compreensão da pontuação como recurso expressivo
da escrita, as transcrições de textos orais (de filmes, TV, ditados etc.) em que os alunos tivessem que usar os sinais de
pontuação para registrar a entonação adequada à situação de produção.

3.3. Itens da Prova da 2ª Série do Ensino Médio – SisPAE 2015
Exemplo 1
Leia o texto abaixo.
Neurologistas da Universidade da Califórnia descobriram que a sensação de ardume é transmitida ao cérebro pela mesma substância química que transporta a sensação de queimadura. O achado mostra novos
caminhos na pesquisa de remédios contra a dor.
(http://super.abril.com.br/superarquivo/1998/conteudo_56160.shtml. Janeiro de 2008)

A finalidade desse texto é
(A) alertar.
(B) descrever.
(C) informar.
(D) narrar.
(E) orientar.
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Comentários
Este item é proposto com a finalidade de investigar a habilidade de reconhecer o propósito comunicativo do texto.
(LPA05). Para tanto, o autor apresenta um excerto de um texto informativo, o qual prima pela objetividade no repasse
das informações.
Trata-se de uma notícia sobre a descoberta feita por neurologistas da Universidade de Califórnia, que trata sobre as
sensações de ardor e por meio de quais substâncias químicas elas são transportadas ao cérebro.
Os índices gerais de acerto indicam que uma média de 68,10% dos alunos resolveu adequadamente a questão, assinalando, portanto, o gabarito C, isto é, mais da metade dos alunos conseguiu resolver adequadamente o item. Quanto ao
Grupo 1 (o de menor desempenho), apenas 35,00% dos alunos optaram pela resposta correta. No Grupo 2, 65,90%
dos alunos assinalaram a alternativa correta e, no Grupo 3, 90,10% dos alunos também conseguiram responder satisfatoriamente ao item proposto. Nesses grupos o distrator que mais chamou a atenção dos alunos foi a alternativa A, sendo
que no Grupo 1, 28,00% dos alunos optaram por esse distrator e, no Grupo 2, 17,90%, indicando que reconhecer o
propósito comunicativo de um texto ainda não é uma tarefa tão simples para eles, provavelmente, por não terem familiaridade com esse gênero textual. Afirmar que o propósito comunicativo do texto seja “alertar” aponta um equívoco na
compreensão das informações apresentadas e, sobretudo, uma associação errônea entre o conteúdo do texto e o verbo
citado anteriormente. O texto – se bem compreendido – não pretende alertar o leitor para as sensações de ardor e/ou
dor, mas informar e explicar por meio de quais substâncias elas são transmitidas ao nosso cérebro.
Sendo assim, atividades de leitura e compreensão de textos informativos, curtos ou longos, devem ser realizadas em sala
de aula de forma sistemática, a fim de garantir ao aluno o reconhecimento das suas condições de produção, seus objetivos, ou finalidades, seu público-alvo, entre outros aspectos. Reconhecer o propósito comunicativo de um determinado
texto é uma tarefa singular e essencial para a formação de leitores proficientes, pois serve de critério prototípico para a
identidade dos gêneros textuais lidos, estudados pelos alunos.
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Exemplo 2
Leia o texto.

Acesso à escola melhora, mas desigualdades ainda são grandes
Em todas as etnias da população brasileira, é possível observar que o acesso à Educação tem melhorado. O abismo
entre negros e brancos com 15 anos ou mais, no entanto, ainda é grande.
9%
23%

77%

Brancos

91%

Negros

Até 11 anos de estudo
12 ou mais anos de estudo
FONTE IBGE

(Revista Nova Escola, outubro de 2011)

As informações apresentadas no parágrafo introdutório e nos gráficos permitem concluir que
(A) ainda existem distorções quanto à escolarização de brancos e negros, apesar da melhoria no acesso à educação.
(B) os brancos são menos escolarizados que os negros, levando-se em conta os dados globais do gráfico.
(C) ainda existem distorções quanto à escolarização, mas os negros, hoje, têm praticamente a mesma taxa que os brancos.
(D) os negros superam os brancos, quando se consideram 12 ou mais anos de estudo, o que se deve ao acesso à educação.
(E) as diferenças históricas não podem ser observadas no gráfico, uma vez que o acesso à educação eliminou-as.

Comentários
Este item apresenta uma notícia acompanhada de um gráfico e foi proposto para investigar se os alunos são capazes de
estabelecer relações entre imagens e o corpo do texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas. (LPA04).
Compõe-se de texto em linguagem verbal (título e um parágrafo introdutório) e verbo-visual (gráfico), que veiculam
informações sobre a desigualdade entre brancos e negros no acesso escolar. O uso de gráfico é recurso muito frequente
em textos jornalísticos, tais como revistas e jornais, para apresentar e/ou reiterar informações de modo claro, objetivo

34

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

e que propicie rápida leitura. Em geral, apresenta-se de modo atraente ao leitor (no caso, o uso das cores serve a esse
objetivo), além de sintetizar as informações por meio de registros em linguagem matemática, nesse caso, o uso de percentagem (%).
Para cumprir a tarefa proposta no item, era necessário que o aluno atentasse para a composição do texto e, também,
para a correlação entre as informações e opiniões veiculadas e reiteradas em ambas as linguagens – verbal e não verbal.
Os índices de desempenho geral mostram que esta é uma habilidade de leitura em que os alunos ainda encontram dificuldades, pois apenas 44,80% escolheu como resposta o gabarito A. No Grupo 1, observe-se que apenas 22,20% dos
alunos assinalaram essa alternativa e, é importante destacar ainda, que o distrator C atraiu muito a atenção dos alunos,
que apresenta índice percentual maior que o próprio gabarito: 24,60%. Afirmar que “os negros, hoje, possuem a mesma
taxa de escolarização dos brancos” (distrator C), aponta um considerável equívoco de entendimento dos elementos
básicos do texto, isto é, a coerência entre o título, o texto escrito e o gráfico apresentados.
O texto, se lido atentamente, apresenta “pistas” linguísticas que facilitam a sua compreensão, isto é, o título “Acesso à
escola melhora, mas desigualdades ainda são grandes”, aponta uma oposição entre duas ideias básicas, marcada pela
conjunção “mas”: “acesso melhora” X “desigualdade persiste”. A composição do parágrafo introdutório, isto é, sua forma
de organização reitera a oposição entre as ideias já apresentadas no título do texto, uma vez que o primeiro período reafirma o par opositivo – “acesso melhora”; e o segundo período reitera o segundo par – “desigualdade persiste”, ideia esta
reafirmada pelas expressões “no entanto” e “ainda”, o que, por sua vez, garante a compreensão de que a desigualdade
na escolarização entre negros e brancos se mantém. O gráfico, por sua vez, tem por objetivo apresentar, visualmente,
essa compreensão por meio de dados percentuais, a fim de reiterar ainda mais a disparidade entre os brancos e negros
em relação aos anos de escolarização.
Nos Grupos 2 e 3, 37,20% e 60,20% dos alunos, respectivamente, assinalaram o gabarito (A). No Grupo 2 o distrator
que mais atraiu os alunos foi a alternativa D, sendo que 20,60% a assinalaram; no Grupo 3 o mesmo distrator foi escolhido por 10,50% dos alunos. Afirmar que “os negros superam os brancos no que diz respeito à escolarização” constitui
também um evidente desvio de compreensão, pois o texto não faz, em momento algum, menção à supremacia dos
negros na escolarização.
Uma hipótese para a dificuldade encontrada pelos alunos diante dessa tarefa pode referir-se à leitura ainda superficial e,
vez por outra, pouco contextualizada de textos verbo-visuais, mais especificamente, de gráficos estatísticos em gêneros
jornalísticos, tais como notícias, reportagens etc. Nesse sentido, é importante que o professor de Língua Portuguesa trabalhe a leitura de textos dessa natureza de forma interdisciplinar, isto é, que ele proponha atividades integradas com os
professores de outras disciplinas tais como Geografia, Matemática, História, Química e outros, para os quais a utilização
de textos com essa composição – texto verbal + gráfico – é uma constante. A proposição de atividades e aulas integradas pode estimular a acuidade dos alunos quanto à leitura pertinente das informações veiculadas em textos e, pode
ainda, ajudá-los a contextualizar efetivamente as ideias e opiniões lidas.
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Exemplo 3
Leia o texto a seguir.
A explosão dos computadores pessoais, as “infovias”, as grandes redes - a internet e a world wide web – atropelaram o mundo. Tornaram as leis antiquadas, reformularam a economia, reordenaram prioridades, redefiniram os locais
de trabalho, desafiaram as constituições, mudaram o conceito de realidade e obrigaram as pessoas a ficar sentadas, durante longos períodos de tempo, diante de telas de computadores, enquanto o CD-Room trabalha. Não há dúvida de
que vivemos a revolução da informática e diz o professor, Nicholas Negroponte, revoluções não são sutis.
(Jornal do Brasil, 13.02.1996)

A tese defendida pelo autor desse texto é de que a revolução da informática
(A) incomodou as pessoas.
(B) estipulou as prioridades.
(C) prejudicou a economia.
(D) redefiniu a sociedade.
(E) socializou a população.

Comentários
Este item apresenta o trecho de um texto dissertativo, no qual o autor expõe e defende sua opinião sobre as implicações
da revolução da informática e a explosão dos computadores na sociedade contemporânea. O item propõe a leitura desse
texto para aferir até que ponto os alunos desenvolveram a habilidade de identificar a tese defendida pelo autor no texto
(LPA14). Para bem realizar a tarefa proposta, era necessário compreender que a defesa de uma tese é objetivo específico
dos gêneros argumentativos, tais como esse.
Considerando a média geral, 39,40% dos alunos conseguiram resolver o problema apresentado pelo item, mostrando
que esta é uma habilidade que os alunos ainda não dominam suficientemente ao final do 2º ano do Ensino Médio. Isso é
ainda mais preocupante quando se observa o desempenho do Grupo 1, em que apenas 15,70% dos alunos assinalaram
o gabarito D. É, ainda, importante destacar, que o distrator C foi o que mais atraiu a atenção dos alunos desse grupo
com um índice de 22,50%. No Grupo 2, 27,40% assinalaram o gabarito D e 24,50% dos alunos escolheram o distrator
E. Quanto ao Grupo 3, 63,10% assinalaram adequadamente o gabarito, com apenas 12,90% assinalando, também,
o distrator E. No que diz respeito à “atração” exercida sobre os alunos por essas alternativas, pode-se acreditar que
ambos partem de interpretações prematuras do texto e, sobretudo, ocorrem em função da interpretação equivocada
do termo “prejudicar” (distrator C), pois o autor afirma que a revolução da informática “reformulou a economia”, isto é,
estabeleceu novas bases, promoveu mudança o que difere de causar prejuízo; e do termo “socializar” (distrator E), pois
o autor afirmar que a revolução da informática contribui para a “socialização” dos indivíduos, já que os faz passar muito
tempo interagindo virtualmente com um computador.
Logo, a identificação da tese defendida pelo autor, requer a leitura atenta dos aspectos/ambientes específicos, os quais,
segundo o autor, sofreram fortes implicações oriundas da revolução da informática, são eles: leis, economia, trabalho,
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relações interpessoais, conceitos e outros. É necessário, portanto, identificar a priori o percurso de sentido proposto pelo
autor, a fim de defender sua tese, isto é, ele parte de especificações para propiciar ao leitor que conclua o que ele deseja
defender, ou seja, a sua tese de que a revolução da informática causou inúmeras implicações, as quais redefiniram a
sociedade.
Sendo assim, para que o aluno revele maior competência leitora em itens dessa natureza, acredita-se que deva ser
enfatizado em sala de aula um trabalho que reflita sobre a composição dos gêneros argumentativos (tese/argumentos/
conclusão), em sequências didáticas e em atividades que proponham a identificação da tese defendida pelo autor de um
texto. Atividades que promovam a leitura e a identificação dos percursos de sentido utilizados na composição dos textos
são essenciais, pois eles estão intrinsecamente relacionados com a coesão e coerência textual. Assim, recomenda-se a
realização de atividades de leitura e compreensão textual que desenvolvam essa habilidade, pois ela é fundamental para
a formação de leitores competentes e capazes de inferir as estratégias discursivas utilizadas na e para construção dos
sentidos do texto.

Exemplo 4
ZÉ BRASIL
– Eu era “agregado” na fazenda do Taquaral. O coronel me deu lá uma grota, fiz minha casinha, derrubei mato, plantei milho e feijão.
– De meias?
– Sim. Metade para o coronel, metade para mim.
– Mas isso dá, Zé?
– Dá para a gente ir morrendo de fome pelo caminho da vida – a gente que trabalha e planta. Para o dono da terra
é o melhor negócio do mundo. Ele não faz nada, de nada, de nada. Não fornece nem uma foice. Nem um vidrinho de
quina para o sezão – mas leva metade da colheita, e metade bem medida – uma metade gorda; a metade que fica com a
gente é magra, minguada... e a gente tem de viver com aquilo um ano inteiro, até que chegue tempo de outra colheita.
– Mas como foi o negócio da fazenda do Taquaral?
– Eu era “agregado” lá e ia labutando na grota. Certo ano tudo correu bem e as plantações ficaram a maior das belezas.
O coronel passou por lá, viu aquilo – e eu não gostei da cara dele. No dia seguinte me “tocou” de suas terras como quem
toca um cachorro; colheu as roças para ele e naquela casinha que eu havia feito botou o Totó Urumbeva.
– Mas não há uma lei que...
Zé Brasil deu uma risada. “Lei... Isso é coisa para os ricos. Para os pobres, a lei é a cadeia e se resignar um pouquinho
é o chanfalho.”
(LOBATO, M. Zé Brasil. São Paulo: Vitória, 1947)

A expressão que exemplifica a linguagem coloquial usada por Zé Brasil é
(A) “plantei milho e feijão”
(B) “Metade para o coronel”
(C) “tempo de outra colheita”
(D) “ficaram a maior das belezas”
(E) “– Mas há uma lei que... ”
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Comentários
Este item apresenta um texto narrativo para aferir se os alunos são capazes de Identificar em um texto o registro de
linguagem, bem como as características próprias da fala de determinada região ou grupo social (variações linguísticas).
(LPA20). No texto, o autor relata as dificuldades vivenciadas por ele como “agregado” na fazenda do Taquaral, a fim de
reafirmar as desigualdades entre ricos e pobres. Trata-se de um excerto de um texto narrativo, que apresenta vocabulário
peculiar e campo semântico pertinente à ambientação e, sobretudo, ao relato do personagem principal – Zé Brasil, que
usa expressões como: “labuta”, “mato”, “plantar”, “colheita” etc.
Considerando a média geral, apenas 26,90% dos alunos conseguiram resolver o problema apresentado, o que é demonstrativo da dificuldade de os alunos identificarem uma variação linguística, no caso, o registro de linguagem e características próprias da fala de determinado personagem. Analisando os índices específicos de cada grupo, apenas no Grupo 3
há um percentual razoável de alunos (41,80%) que assinalou o gabarito D; no Grupo 2, apenas 16,10% escolheram
o gabarito e, no Grupo 1, somente 11,10%. Merece uma atenção especial o fato de que nos grupos 1 e 2, 28,20% e
26,40% dos alunos, respectivamente, escolheram o distrator A como alternativa correta, isto é, muito mais que o percentual de alunos que assinalou o gabarito.
Afirmar que o distrator A (“plantei milho e feijão”) está correto aponta para uma associação equivocada entre coloquialidade e zona rural, na qual esse tipo de atividade econômica é mais praticada, isto é, pode ter ocorrido uma associação
errônea entre a atividade econômica desenvolvida no meio rural, com o uso da linguagem coloquial, que seria típica de
falantes oriundos ou residentes nessas áreas. Essa possível correlação tanto pode ser fruto do desconhecimento do que
seja a expressão técnica “linguagem coloquial”, como dos equívocos ainda presentes nas aulas de Língua Portuguesa no
que diz respeito ao uso e reconhecimentos de variedades linguísticas. É necessário esclarecer aos alunos que a linguagem
coloquial não é uma variedade linguística restrita aos falantes residentes nas áreas rurais, mas que ocorre em vários ambientes da sociedade, bem como é comumente usada por todos nós em nossas interações cotidianas e, sobretudo, que o
uso ou não de uma variedade coloquial depende de inúmeros fatores. No caso em tela, identifica-se essa coloquialidade
no descuido com a concordância verbal (“ficaram a maior das belezas”).
Logo, atividades de leitura que objetivem o estudo de variedades linguísticas em múltiplos textos são cada mais necessárias e emergenciais, já que os equívocos existem e podem reafirmar o “abismo” ainda presente entre a realidade linguística do nosso país e o que se sabe e se ensina sobre ela nas salas de aula. Por isso, atividades escolares que proponham o
estudo e análise das variações linguísticas são essenciais, pois poderão aproximar os alunos de sua língua, mostrando-lhes
suas nuances, especificidades e regularidades.
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3.4. Itens da Prova da 3ª Série do Ensino Médio – SisPAE 2015
Exemplo 1
Leia os textos.

Texto I

(Jonilson Souza. Disponível em http://jonilson-souza.blogspot.com.br/search/label/CHARGES. Acessado em 12.10.2014)

Texto II
O meio ambiente é umas das grandes preocupações do último século. Todos os dias alguma questão ligada ao
meio ambiente está entre os assuntos mais comentados no mundo todo, e as atenções para com o meio ambiente,
em nosso país, não são diferentes. […]
O Brasil possui espalhado por todo seu território uma rica vegetação formada por florestas úmidas, matas, cerrados,
manguezais, rios, praias e formações rochosas. Sem falar da fauna brasileira com várias espécies em extinção e da maior
floresta do mundo, a floresta amazônica, conhecida mundialmente como “pulmão do mundo”. Aliás, há muito tempo que
a floresta amazônica se encontra sob ameaça constante dos desmatamentos e das queimadas. Nosso país precisa urgentemente pensar e tomar atitudes emergenciais para proibir estas atitudes. Pois além de estarem acabando com o maior
patrimônio nacional, que é o meio ambiente, está causando a destruição do próprio ser humano.
(Brasil Sustentável. Economia e meio ambiente no Brasil.
Disponível em http://www.brasilsustentavel.org.br/meio-ambiente.
Acessado em 22.10.2014. Com cortes)

A comparação entre os dois textos revela que
(A) ambos abordam o tema da devastação do meio ambiente no planeta.
(B) o texto I difere do texto II, pois naquele não há um ponto de vista sobre os humanos.
(C) apenas o texto I contém um ponto de vista crítico sobre o meio ambiente na Terra.
(D) apenas o texto II expressa uma opinião sobre a conservação da vida na Terra.
(E) ambos propõem soluções para os problemas ambientais do planeta Terra.
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Comentários
Este item apresenta dois textos, uma charge e um texto argumentativo, para aferir a habilidade de identificar diferenças
e/ou semelhanças de ideias, de informações e/ou de opiniões veiculadas em diferentes textos (LPA04). Em ambos os
textos, a temática é o meio ambiente e sua degradação, embora a charge aborde o tema no âmbito mundial e o texto
argumentativo trate do tema ressaltando os impactos no meio ambiente em nosso país. O problema proposto pelo item
é a compreensão, com base na comparação entre os textos, daquilo que eles abordam, e só poderia ser respondido pelo
gabarito A.
Na média geral, mais da metade dos alunos assinalou o gabarito A como alternativa correta (50,20%), o que aponta
que os alunos do 3º ano do Ensino Médio demonstraram ter desempenho mediano nessa habilidade. Esse resultado se
repetiu nos três grupos de desempenho, sendo a alternativa A, a mais escolhida: Grupo 1 (25,50%); Grupo 2 (46,50%),
Grupo 3 (74,40%). No Grupo 1, o distrator C atraiu boa parte dos alunos, o que revela que eles podem ter confundido
ponto de vista crítico com crítica, já que a charge, por meio do humor, faz uma crítica à raça humana. Essa conclusão
se justifica por o texto argumentativo também apresentar ponto de vista crítico, no entanto, por conta do gênero, esse
ponto de vista crítico se apresenta sob a forma de argumentos e não por meio de elementos iconográficos e humorísticos,
a exemplo da charge.
No Grupo 2, pouco menos da metade dos alunos assinalou o gabarito (46,50%), o que é significativo, no entanto, chama
a atenção outro aspecto nesse grupo: o distrator que mais atrai os alunos é a alternativa E, que aponta claramente para
uma inadequação na leitura dos dois textos, já que a charge não propõe soluções para os problemas ambientais, ela
apenas aponta que eles existem. O Grupo 3 teve um bom desempenho nessa habilidade (74,40%), sendo a alternativa
D o segundo distrator mais atrativo aos alunos desse grupo, o que pode demonstrar que eles relacionaram opinião apenas
ao texto argumentativo escrito, descartando o caráter opinativo da charge.
Com base nesses resultados de desempenho dos alunos, nota-se que ainda se faz necessário no 3º ano do Ensino Médio
um trabalho insistente em sala de aula com gêneros diversos para possibilitar-lhes a percepção das características específicas de cada um, tais como os aspectos composicionais e de utilização da linguagem. O ensino de língua portuguesa
privilegiando os diversos gêneros textuais torna-se mais produtivo e pode minimizar resultados de desempenho iguais
aos obtidos nesse item: alunos fazendo interpretações inadequadas por desconhecerem características dos gêneros
apresentados.
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Exemplo 2
Ampliação
Eunice Arruda

Construo o poema
pedaço por
pedaço
Construo um
pedaço de
mim
em cada poema
(Álvaro A. de Faria e Carlos Felipe Moisés (org.). Antologia poética da Geração 60. São Paulo: Nankin, 2000, p. 50)

A interpretação que mais, adequadamente, explica o título dado ao poema é
(A) o autor se projeta e se expande naquilo que cria.
(B) quanto maior o texto, mais o autor se expõe e se entrega.
(C) quando cria, o autor aumenta sua fama e seu reconhecimento.
(D) a originalidade da construção poética impede a cópia e a reprodução.
(E) o poeta atinge um grupo mais amplo e variado de leitores.

Comentários
O item apresenta um poema como texto-base e objetiva aferir a habilidade de reconhecer e/ou ordenar e/ou analisar
informações e ideias tendo em vista a continuidade e unidade temática de um texto. (LPA06). O poema trata da construção poética, exercício constante para o poeta. O aluno deve estabelecer relações entre o texto e seu título, para
compreender sua unidade temática, fator importante para a construção da coerência textual. A única alternativa que
responde ao problema proposto pelo item é a alternativa A.
Na média geral, pouco mais da metade dos alunos (51,30%) apresentou proficiência de leitura para responder ao
problema proposto. Em relação aos grupos de desempenho, 29,20% dos alunos do Grupo 1 (o de menor desempenho)
marcaram o gabarito (Alternativa A), a que apresentou maior número de marcações nesse grupo. No entanto, também
o distrator C revelou-se atrativo para boa parte dos alunos (22,40%), o que aponta para uma extrapolação na compreensão daquilo que está dito no texto, já que no poema não há menção à fama ou ao reconhecimento do autor. No Grupo
2 (o de desempenho intermediário), o gabarito também apresentou a maior porcentagem de marcações, sendo esta a
escolha de 49,50% dos alunos. Para esse grupo, o distrator B atraiu 14,90% dos alunos, alternativa que também oferece uma compreensão que extrapola o que está dito no texto ou aquilo que se pode inferir com base nele. Em ambos os
grupos, os distratores que mais atraíram os alunos apresentam enunciados plausíveis a respeito da criação do poeta, mas
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não respondem corretamente ao problema proposto pelo item. O Grupo 3 demonstrou boa proficiência para a habilidade
aferida, pois 70,80% dos alunos assinalaram a resposta correta.
Vale a pena notar que a dificuldade em responder corretamente ao item, apresentada em especial pelo Grupo 1, está
na compreensão daquilo que o item propõe como problema a ser resolvido, ou seja, a correlação coerente entre título
e texto. Assim, os professores de língua portuguesa, na proposição de atividades de leitura, devem investir não apenas
na apreensão da coerência do texto, mas também nas solicitações do que os enunciados de questões propõem. Saber
distinguir aquilo que é verdadeiro, mas que não responde a um questionamento proposto sobre o texto pode ser uma via
produtiva para a inserção dos alunos nos modelos de avaliação atuais, que são compostos por alternativas plausíveis, mas
em que há apenas uma que responde corretamente ao item. Ao professor também pode ser produtivo criar questionamentos relacionados aos textos com base nesse modelo, para melhorar seu poder de avaliação dos alunos e do próprio
processo de ensino-aprendizagem.

Exemplo 3
Leia o texto.

EMBARCAÇÃO NAUFRAGA A CAMINHO DO CÍRIO FLUVIAL, EM BELÉM
Uma embarcação naufragou na manhã deste sábado (11) nas águas do rio Guamá, nas proximidades da Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, em Belém, quando seguia rumo ao Círio Fluvial.
De acordo com o Tenente Marco Antônio, oficial de comunicação da Marinha do Brasil, do Comando do 4.º Distrito
Naval, todas as pessoas foram resgatadas com o apoio de uma lancha da Marinha e de outras embarcações que navegavam em direção ao ‘Círio das Águas’. A Marinha não soube informar o número de ocupantes do barco.
(Disponível em http://www.cbnfoz.com.br/editorial/brasil/para/11102014-217319
-embarcacao-naufraga-a-caminho-do-cirio-fluvial-em-belem. Acessado em 15.10.2014)

No segundo parágrafo, o trecho – “Tenente Marco Antônio, oficial de comunicação da Marinha do Brasil, do Comando do 4.º Distrito Naval” – tem o objetivo de
(A) justificar o fato relatado no texto.
(B) isentar a responsabilidade da Marinha no naufrágio.
(C) dar credibilidade ao que se informa sobre o fato.
(D) indicar a rapidez da Marinha no atendimento à ocorrência.
(E) implicar a Marinha no acontecimento fluvial.

Comentários
Este item apresenta um texto jornalístico/informativo para avaliar se os alunos conseguem inferir informação implícita em
texto verbal a partir do cruzamento com outros dados da realidade. Trata-se de item proposto para aferir a habilidade
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Inferir informação implícita em texto verbal e não verbal a partir do cruzamento com outros dados da realidade. (LPA08).
No texto, há informações sobre um naufrágio ocorrido durante o Círio Fluvial, evento que faz parte das romarias que
compõem o Círio de Nazaré, anualmente realizado na capital paraense. Nota-se a preocupação com temas regionais,
o que torna o item bem contextualizado e representativo para os sujeitos da Região Norte do país. O problema a ser
resolvido pelo aluno consistia na inferência a respeito de um trecho do texto, uma intercalação que conferia credibilidade
às informações relatadas – “Tenente Marco Antônio, oficial de comunicação da Marinha do Brasil, do Comando do 4.º
Distrito Naval” . Sabe-se que, em nossa cultura, o uso de títulos amplia o prestígio social, ainda mais quando referidos a
uma posição de destaque em uma hierarquia institucional, no caso, a Marinha do Brasil. Dessa maneira, a alternativa
C era a única que respondia adequadamente ao problema proposto, visto que o trecho destacado funciona como uma
fonte de informação incontestável, pois provém de autoridade e instituição responsáveis.
Quando se analisa a média geral, percebe-se que apenas 25,60% dos alunos conseguiram resolver o problema apresentado no enunciado do item, com a marcação da alternativa C, e que, em contrapartida, 26,50% dos alunos assinalaram
o distrator D, incorreto. Esse é um dado que interessa destacar, pois aponta que boa parte dos alunos respondeu ao item
com base no entendimento global do texto e não atentou para o problema proposto no enunciado, pois nele há um trecho
destacado do texto e a pergunta a ser respondida diz respeito ao trecho e não ao texto de maneira global. Com base
nos índices específicos por grupo, nota-se que no Grupo 1, o gabarito (alternativa C) foi escolhido por apenas 17,70%
dos alunos (penúltimo lugar em percentual de marcações), sendo que a maioria desse grupo (24,70% dos alunos) optou
pelo distrator B, escolha que demonstra a dificuldade de os alunos compreenderem, inclusive, o sentido global do texto,
pois esse distrator, embora plausível, aponta para uma interpretação que extrapola o que está dito no texto. No Grupo
2, ocorreu o mesmo comportamento descrito na média geral, isto é, o distrator D atraiu a maioria dos alunos (30,50%),
que o assinalou como o correto .
Já, no Grupo 3, a maioria optou pela alternativa correta C, embora o índice de alunos que a assinalou seja de apenas
40,20%. O distrator D também atraiu boa parte dos alunos desse grupo, o que demonstra que, de maneira geral, a
atenção ao que o enunciado pede ainda é algo que precisa ser melhor desenvolvido nas atividades escolares, pois aponta, mais uma vez, para um problema de leitura e de compreensão daquilo que é solicitado efetivamente no enunciado.
A inferência de informações implícitas em textos de diferentes gêneros também precisa ser melhor explorada em sala
de aula, para não haver extrapolações, já que o leitor pode inferir o que o texto permite, cruzando-o com dados da
realidade, mas não pode basear-se em juízos de valor ou opiniões pessoais que excedam aquilo que o texto sugere. Ao
professor, cabe o papel de fornecer subsídios para que os alunos desenvolvam essa habilidade, pois ela oferecerá ao aluno
a possibilidade de ser um leitor proficiente de textos.

Exemplo 4
Leia o texto.

Juiz solta hackers, mas exige que leiam obras clássicas
Kátia Brasil

Para conceder liberdade provisória a três jovens detidos sob a acusação de praticar crimes pela internet, um juiz federal do Rio Grande do Norte determinou uma condição inédita: que os rapazes leiam e resumam, a cada três meses,
dois clássicos da literatura.
As primeiras obras escolhidas pelo juiz Mário Jambo, 49, foram “A hora e a vez de Augusto Matraga”, conto de Guimarães Rosa (1908-1967), e “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos (1892-1953). […]
Ao conceder a liberdade provisória aos três jovens, o juiz listou 12 condições, como não frequentar casas de prostituição, lan houses e salas de bate-papo virtual. Jambo, que há três anos atua como juiz federal, disse que a Justiça precisa
sair da “mesmice”.[…]
Sobre a escolha das obras de Ramos e Rosa, o juiz destacou o caráter educativo. “Nada como ler um “Vidas Secas”
para perceber o que é vida dura, o que é necessidade de dinheiro.”
(Kátia Brasil. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2304200826.htm.
Acessado em 23.04.2008. Com cortes)
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A causa de o juiz ter determinado como sentença a leitura de clássicos da literatura foi
(A) os jovens terem praticado crimes pela internet.
(B) a liberdade provisória de três jovens detidos no Rio Grande do Norte.
(C) a frequência dos jovens a casas de prostituição, lan houses e salas de bate-papo virtual.
(D) a “mesmice” da Justiça que não dá penas alternativas aos jovens infratores.
(E) o caráter educativo das obras que versam sobre a vida no nordeste do Brasil.

Comentários
O item apresenta um trecho de uma notícia para aferir a habilidade de estabelecer relações de causa/consequência,
entre partes e elementos de um texto. (LPA11), utilizando uma situação problema que aborda a relação de causa/consequência. A notícia destaca a aplicação de pena por um juiz a jovens hackers: a leitura de obras clássicas da literatura
brasileira. Nota-se que, desde o título, o que se quer demonstrar é o que há de diferente na postura do juiz, isto é, a pena
não ser trivial, porque se trata da obrigatoriedade da leitura das obras. O problema a ser resolvido pelo aluno é a causa
de o juiz ter determinado essa sentença e a alternativa D era a única que respondia corretamente à questão, ou seja,
perceber que a pena aplicada aos hackers vinculava-se à posição do juiz: “a Justiça precisa sair da ‘mesmice’”.
Na média geral, o distrator A teve o maior índice de marcações, com 26,80% dos alunos optando por essa alternativa.
Isso se repetiu nos Grupos 1 e 2, com 26,80% e 32,50%, respectivamente, o que demonstra que houve uma inadequação na leitura do enunciado da questão, pois é verdade que os jovens estavam detidos por conta de crimes na internet,
no entanto, essa era a causa de sua detenção e não da sentença dada pelo juiz. Esse dado aponta para a superficialidade da leitura de muitos dos alunos, que não responderam ao problema proposto no enunciado do item. No Grupo 1,
o gabarito foi a penúltima alternativa escolhida pelos alunos, pois apenas 16,20% deles a escolheu como correta. No
Grupo 2, o gabarito foi escolhido por 21,90% dos alunos, ocupando o segundo lugar nas escolhas desse grupo. No Grupo
3, o gabarito ficou em primeiro lugar na escolha dos alunos (43,40%), ou seja, nem a metade dos alunos desse grupo
acertou a questão. Nesse grupo, em especial, houve uma atração pelo distrator E, assinalado por 26,10% dos alunos, o
que mostra que eles foram atraídos por trechos do texto repetidos na alternativa que, embora plausível, demonstra uma
extrapolação ao dizer que as obras versam sobre o nordeste brasileiro, o que não justifica propriamente o posicionamento
do juiz.
Percebe-se, pelos resultados, que há a urgente necessidade de reforço e de melhoria das atividades escolares destinadas à leitura e à compreensão de textos. Ao professor, compete tratar o texto não apenas de maneira global, mas com
questionamentos sobre eles, que auxiliem os alunos a construir relações entre as partes do texto, para, posteriormente,
construir a unidade textual. Quando se nota o “desvio” da leitura de grande parte dos alunos por não terem compreendido o que diz o texto, não terem atentado para o problema a ser resolvido no item, percebe-se que há a necessidade de
o professor tratar a leitura dos textos não apenas como atividade de localização do que está na superfície textual, mas
como algo que se desdobra na relação das informações no texto, possibilitando ao aluno a construção de uma leitura
mais atenta.
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Exemplo 5
Leia o texto.

Por esse mundo de águas, junho, 27
Manu,
Estamos numa paradinha pra cortar canarana da margem pros bois de nossos jantares. Amanhã se chega em Manaus
e não sei que mais coisas bonitas enxergarei por este mundo de águas. Porém me conquistar mesmo a ponto de ficar
doendo no desejo, só Belém me conquistou assim. Meu único ideal de agora em diante é passar uns meses morando no
Grande Hotel de Belém. O direito de sentar naquela terrace em frente das mangueiras tapando o Teatro da Paz, sentar
sem mais nada, chupitando um sorvete de cupuaçu, de açaí. Você que conhece mundo, conhece coisa melhor do que
isso, Manu? […]
Belém eu desejo com dor, desejo como se deseja sexualmente, palavra. Não tenho medo de parecer anormal pra
você, por isso que conto esta confissão esquisita, mas verdadeira que faço de vida sexual e vida em Belém. Quero Belém
como se quer um amor. É inconcebível o amor que Belém despertou em mim…
Um abraço do Mário.
(Mário de Andrade. Carta escrita a Manuel Bandeira durante a histórica viagem à Amazônia, em 1927.
Disponível em http://pensador.uol.com.br/frase/MTE2OTAyMQ/. Acessado em 22.10.2014)

Para enfatizar o seu encantamento com Belém, o autor utiliza um recurso estilístico:
(A) uma metáfora – “chupitando um sorvete de cupuaçu, de açaí.”
(B) uma antítese – “conto esta confissão esquisita”.
(C) uma comparação – “Quero Belém como se quer um amor”.
(D) uma elipse – “Você que conhece mundo, conhece coisa melhor do que isso, Manu?”
(E) uma hipérbole – “É inconcebível o amor que Belém despertou em mim…”

Comentários
O item apresenta um texto de Mário de Andrade, em que o literato escreve uma carta a Manuel Bandeira no início do
século XX, quando visitou a Amazônia. Foi proposto para investigar o desenvolvimento da habilidade de Reconhecer nos
textos o valor expressivo de recursos gráficos, ortográficos, morfossintáticos e/ou estilísticos (LPA18) e explora uma situação de reconhecimento do valor expressivo de recursos estilísticos. No texto, há muitas passagens de exaltação a Belém e
a descrição de um cotidiano vivido pelo autor na cidade. O enunciado solicita que o aluno analise as alternativas e assinale
aquela que contém um recurso estilístico que cumpra o objetivo de enfatizar o encantamento de Mário de Andrade por
Belém. A única alternativa que responde corretamente ao problema proposto pelo item é a C.
Em relação à média geral, 46% dos alunos acertaram a questão. Nos Grupos 1 e 2, a alternativa C obteve maior percentual de marcações (24,30% e 41,90, respectivamente), assim como houve coincidência no distrator que mais atraiu
os alunos desses dois grupos: a alternativa A, com 22,80% dos alunos do Grupo 1; e 20,10% dos alunos do Grupo 2.
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É possível inferir, com base nesses resultados, que essa alternativa foi atrativa por haver uma palavra que pode ser desconhecida de boa parte dos leitores (“chupitar”). Assim, como a metáfora ocorre com um deslocamento do sentido das palavras, ao desconhecer o sentido literal do verbo “chupitar”, o aluno pode ter sido atraído a marcar essa alternativa como
a correta, julgando ter o verbo sentido conotativo, enquanto percebe-se que o sentido utilizado no texto é o denotativo
(chupar). No Grupo 3, o gabarito foi assinalado pela maioria dos alunos (66,50%), o que demonstra bom conhecimento
para reconhecer o recurso estilístico utilizado. O distrator que mais atraiu os alunos desse grupo foi a alternativa E, em
que há hipérbole, e, talvez, isso tenha ocorrido em virtude de eles considerarem exagerada a declaração de amor de
Mário de Andrade a Belém.
Constata-se, com base nos resultados apresentados pelos alunos, que essa habilidade que versa sobre a presença de
recursos estilísticos em textos precisa ser mais bem trabalhada em sala de aula, variando-se os gêneros textuais para
leitura e análise dos alunos, pois nota-se que boa parte deles ainda apresenta dificuldades para inferir o sentido de uma
figura de linguagem. É importante que o professor esteja atento para que as figuras de linguagem não sejam apenas mais
um conteúdo a ser cumprido, pois é notório que elas estão em nossa língua de maneira bastante efetiva e não apenas
nos textos literários. Utilizar gêneros diversos, com registros diversos também pode oferecer aos alunos a possibilidade de
perceber como esse recurso estilístico é utilizado com bastante frequência pelos falantes da língua, assim como exercícios
de produção textual poderão oferecer a possibilidade de eles perceberem a presença dos recursos estilísticos em seus
próprios textos. Dessa maneira, os alunos notarão, certamente, em seus próprios textos, muitos recursos que, talvez, eles
não saibam nomear, mas que sabem utilizar.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico
4.1. A Escola como uma microssociedade de leitores
A educação é a maior herança que o ser humano adquire ao longo de sua vida. A escola é sem dúvida o espaço que
agrega sujeitos submetidos às faculdades cognoscitivas do conhecimento.
A escola deve provocar sensibilidade, reflexão sobre a vida, sobre a existência e também atuar de acordo com
princípios éticos que norteiem a essência humana imbuída nessa pequena parte da sociedade. Hoje, a escola deve ir
bem além da informação, portanto o papel do professor é imprescindível para as reflexões sobre a vida, sobretudo,
nesse século em que atuam vários meios de veiculação de informações.
O papel dessa privilegiada parte da sociedade, que é a escola, deve fazer com que os alunos aprendam a ler “corretamente” e não apenas a decodificar as palavras, mas lê-las nas entrelinhas, que são as ideias implícitas e subjacentes
nas intenções de comunicabilidade.
A escola possui o dever fundamental de tornar seus sujeitos em leitores proficientes, capazes de verem o mundo
além das expectativas aparentes. Para Isabel Solé (Estratégias de leitura, 1998, reimpressão 2009, p.32): “Um dos
múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente. Isto
é lógico, pois a aquisição da leitura é imprescindível para agir com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca
uma desvantagem profunda nas pessoas que não conseguiram realizar essa aprendizagem”.
A leitura e, consequentemente, a escrita adequadas são resultados de um trabalho e de atitudes que a escola proporciona para a aprendizagem de seu público alvo de acordo com a finalidade a que se destina. Tem-se percebido
que a leitura, a partir do Ensino Médio, é a “porta” que se abre para obtenção de ilimitadas aprendizagens, desde
que tenha sido também bastante estimulada e explorada ao longo do Ensino Fundamental. Portanto as crianças e
os jovens precisam melhorar suas habilidades de leitura, praticando – a de forma contínua em diferentes e variados
gêneros textuais.
O ideal é que a família em que o aluno esteja inserido seja a primeira incentivadora ao ato de ler. É o que o grande
mestre Paulo Freire já dizia: “Não é possível um aluno que goste de ler se ele não encontrar pais e professores que
gostem de ler. Não pode uma professora que não goste de escrever repassar aos seus alunos o gosto da escrita.”
Por isso, ler é uma das competências mais importantes a serem trabalhadas com o nosso aluno.
Na perspectiva de Isabel Solé:
Um fator que sem dúvida contribui para o interesse da leitura de um determinado material consiste em que este
possa oferecer ao aluno certos desafios. Assim parece mais adequado utilizar textos não conhecidos, embora sua
temática ou conteúdo devam ser mais ou menos familiares ao leitor; em uma palavra, trata-se de conhecer e levar
em conta o conhecimento prévio das crianças com relação ao texto em questão e de oferecer a ajuda necessária
para que possam construir um significado adequado sobre ele – o que não deveria ser interpretado como explicar
o texto, ou seus termos mais complexos, de forma sistemática (Isabel Solé. Estratégias de Leitura, 6ª edição. Reimpressão 2009, p.91.)
Depreende-se que, nessa perspectiva a escola precisa reconhecer seu papel como uma das instituições sociais
detentora de uma microssociedade de leitores, pois é por meio dela que o ser humano tem acesso à informação
concernente à visão de mundo, aprendendo a se expressar e a defender pontos de vista, sendo também um leitor
proficiente.

47

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

Referências
FREIRE, Paulo; MACEDO, Donaldo. Alfabetização: leitura do mundo leitura da palavra. São Paulo: Paz e Terra, 1990.
SOLÉ, Isabel . Estratégias de Leitura . Trad. Cláudia Schilling – 6.ed. – Porto Alegre: Artmed, 1998 – Reimpressão 2009

4.2. A importância da leitura nos modelos atuais de avaliação:

os resultados de desempenho dos alunos como objetos de ensino

Um dos modelos de avaliação que temos hoje, para chegar a resultados em larga escala, é aquele que tem a seguinte
estrutura: texto-base, enunciado e alternativas. O texto-base é aquele apoio que o aluno utilizará para responder
ao problema proposto pelo item. É importante que o problema do item esteja relacionado ao texto, para que não
haja o risco de essa parte do item tornar-se um acessório. Reitera-se a importância do texto-base por considerar-se
que muitos itens de língua portuguesa utilizam o texto, mas o problema proposto está relacionado ao conhecimento
decorativo, de regras descontextualizadas e da gramática normativa.
Outra parte do item nesse modelo de avaliação é o enunciado, ou seja, a proposição do problema a ser resolvido.
Esse enunciado não é apenas mais um “comando”, mas a proposta de apenas um problema a ser resolvido pelo
aluno. O enunciado estará amparado em uma matriz de referência, que descreve as competências e habilidades
que o aluno deverá demonstrar ter para a resolução do item. Nota-se que o enunciado é parte fundamental para a
elaboração do item, pois direcionará a habilidade que o aluno deve apresentar e o resultado alcançado pode ser um
reflexo da leitura desse enunciado, por isso a importância de ele ser amparado na matriz de referência.
Por fim, as alternativas do item também se revelam parte importante nesse modelo de avaliação, pois não é desejável que estejam no item apenas para cumprir o papel de preenchimento do espaço. Elas precisam ser pensadas para
serem plausíveis, pois nesse modelo de avaliação não interessa alternativas que sejam descartadas de imediato, nem
a utilização de “pegadinhas”, já que isso não avalia o aluno e ao adotar a plausibilidade como orientação, pode-se
garantir com maior tranquilidade que o aluno que assinalar a alternativa correta tenha a habilidade aferida no item.
Esses modelos de avaliação que têm essa estrutura descrita acima privilegiam a leitura mais aprofundada e, por isso,
exigem que os alunos tenham maior proficiência em ler de maneira mais ampla do que aquela que está relacionada
apenas à localização de informações explícitas na superfície textual.
Avaliações como o SisPAE, por exemplo, trazem para a discussão a contextualização dos conteúdos, o que faz os
profissionais pensarem em um ensino inserido em uma engrenagem social e não apenas como fragmento de normas a serem seguidas.
No que diz respeito ao ensino de língua portuguesa, nota-se que essa maneira de avaliar privilegia a língua em uso e
não apenas a imposição de os alunos saberem de cor listas de preposições ou conceitos fora de contexto. Quando
são pensados modelos para aferir habilidades e não conceitos, há uma maneira diferente de conceber o ensino de
leitura, por exemplo, pois a utilização de gêneros diversos (poéticos, jornalísticos, iconográficos), amplia o horizonte
de leitura como bem social, como algo que está inserido na sociedade e não mais como um conteúdo da gramática
normativa, apenas.
Segundo Kleiman (2004, p. 15):
Os modos de ler interessam pelo que nos podem mostrar sobre a construção
social dos saberes em eventos que envolvem interações, textos multissemióticos
e mobilização de gêneros complexos, tais como uma lição numa aula versus um
cartaz numa assembleia versus um panfleto numa troca comercial.
É essa dimensão da leitura que aparece (ou deve aparecer) nesses modelos de avaliação que inclui diversos gêneros
textuais e que possibilitam uma discussão acerca da língua como construção social. Dessa maneira, interessa pensar
a avaliação como um momento para refletir sobre o funcionamento da língua nas diversas situações em que ela
ocorre, seja em um texto jornalístico ou mesmo em uma tirinha, visando uma abordagem mais ampla de ensino-aprendizagem da leitura.
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Para os professores que estão efetivamente em sala de aula na educação básica, esse modelo de avaliação que visa
privilegiar a língua em uso pode ser um aliado nas aulas de língua portuguesa, pois tira o “peso” dos ombros dos
professores de ensinar uma língua que está muito distante daquilo que os alunos concebem como língua materna.
Assim, aproveitar textos de circulação social pode oferecer ao professor a possibilidade de obter maior produtividade no ensino e, aos alunos, uma maior aproximação da língua sistematizada na escola com aquela que ele tem
contato fora do ambiente escolar.
Os professores podem, inclusive, produzir seus próprios itens com a mesma estrutura descrita (texto-base, enunciado e alternativas plausíveis), considerando que ainda temos muitos profissionais do ensino que têm dificuldade na
elaboração de exercícios de “compreensão de textos”, já que ainda vemos nos manuais gramaticais e na metodologia de alguns professores uma visão de língua somente como código.
Marcuschi (1996, p. 73) esclarece que
A proposta dos exercícios escolares falha porque concebe o texto como uma
soma de informações objetivas facilmente identificáveis. Concebendo o texto
como um processo e uma proposta de sentido, elimina-se aquela ideia de compreensão como identificação de informações objetivas. Portanto, com um conceito de língua tal como o aqui adotado, que se recusa a restringir a língua a um
simples instrumento com a função de transmitir informação, uma noção de texto
como proposta de sentido pode sugerir exercícios e tarefas muito mais instigantes
aos alunos. Compreender o texto não será mais uma atividade de garimpagem de
informações. Um texto oferece muito mais surpresa que um garimpo e tem muito
mais coisas escondidas que um garimpo.
Note-se que a citação acima é de um texto escrito antes da inserção dos modelos de avaliação atuais, no entanto, já
demonstra a preocupação de se discutir a língua de um outro ponto de vista. Essa preocupação, aliás, já não é nova
no campo da Linguística.
E para que ocorra, de fato, o ensino de língua materna mais produtivo, é necessário que a língua seja considerada um
fenômeno social, mas também é necessário que essas mudanças de concepção entrem nas salas de aula por meio
dos professores que lá estão, para que possam perceber que os alunos compreendem o texto não apenas como
um “garimpo”, como apontou Marcuschi (1996), mas como uma fonte de conhecimento linguístico e social. Essa
noção de língua como fenômeno social ressignifica também o papel da escola, que passa a ser uma microssociedade
de leitores e não mais uma reprodutora de normas descontextualizadas.

Referências
KLEIMAN, Ângela. Abordagens da leitura. Revista SCRIPTA, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 13-22, 1º sem. 2004.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de ensino de língua? Em Aberto, Brasília, n.
69, p. 64-82, jan./mar. 1996.

49

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

4.3. Estratégias de leitura e produção textual
No decorrer dos últimos anos as questões de leitura e produção textual têm sido uma preocupação constante.
Muitas pesquisas e publicações são produzidas com um único propósito: iluminar o caminho para o cumprimento de
uma árdua missão, a de tornar a leitura e produção textual um ato mais prazeroso para os que aprendem e menos
difícil para os que ensinam.
No que diz respeito a esse assunto, as queixas entre os professores de português são sempre as mesmas, isto é,
giram em torno do desapego e da pouca importância que seu alunado dá para as atividades que pressupõe leitura
e produção textual. E por que essa realidade? Segundo Kleiman (2004), isso é fruto do lugar cada vez menor que
a leitura tem no nosso cotidiano, a leitura que contribui para a formação de conhecimento, ou ainda, à própria formação dos profissionais da escrita que, em sua grande maioria, não são leitores, tendo, no entanto, de ensinar a ler
e a gostar de ler.
Somam-se ainda, a esses dois fatores, outros de igual importância atrelados ao alicerce equivocado sobre os quais
residem ainda as práticas de leitura e escrita, ou seja, um entendimento limitado e incoerente do que seja ensinar
“português” e em convicções que estão baseadas em uma concepção de saber linguístico desvinculado dos usos
reais da língua falada por nós. Talvez, por isso, para uma boa parte dos alunos a tarefa de ler e produzir textos é
penosa demais, justamente porque tais práticas não fazem sentido algum.
Fala-se, portanto, de um outro fator o qual está atrelado aos propósitos da produção textual nas aulas de língua,
ou seja, o ato de escrever é tecnicamente direcionado para avaliação somativa e formativa. E, em função disso, os
alunos sentem medo de serem corrigidos e acabam por limitar sua capacidade criativa para minimizar os riscos da
correção, já que a maioria dos alunos vê na produção textual apenas o “passaporte” para alcançar boas notas.
Por tudo isso e mais um pouco (poderia elencar inúmeros outros motivos e você que lê esse texto deve ter pensado
em vários), quando se fala em leitura e produção de texto, sobretudo quando se considera a realidade da sala de
aula e do público que ela abriga é preciso buscar alternativas baseadas em estratégias. Quando se fala em estratégias,
estamos falando de atividades regulares para ler e produzir um texto, as quais não se tratam de um antídoto para
resolução definitiva dessa questão, mas de algumas proposições que pretendem, antes de tudo, possibilitar uma
reflexão da nossa prática como leitores e escritores. Vamos por parte.
O desafio de hoje é apostar em uma concepção de ensino baseada na prática social que remeta a outros textos e
outras leituras. Em outras palavras, é preciso compreender, primeiramente, que ao ler e escrever um texto colocamos em ação todos os nossos valores, crenças, atitudes, ideologias e opiniões que refletem nosso lugar de origem
e nossa formação social, a nossa expressividade, em suma, aquilo que nos faz ser.
Nesse sentido a primeira estratégia para se trabalhar com leitura, baseia-se em algo que nós certamente já ouvimos:
no desejo e no prazer. Sim, isso mesmo, pois para formar leitores é preciso ter paixão pela leitura. O ato de ler não
pode ser visto pelo aluno como uma obrigação ou um fardo que se deve carregar – ou ainda – como um hábito
que precisa ser executado.
A experiência única de ler um livro não pode ser igualada à ações habituais como escovar os dentes ou tomar banho,
as quais são comumente realizadas por uma convenção (obrigação) social. Deve-se ler por prazer, pelo gostar de ler,
pelo saber que se espera encontrar ou formar, pela viagem que se pode fazer sem sair do lugar, pela certeza de que
tudo o que for lido fará diferença, um dia em nossa vida, ou ainda, deve-se ler apenas por ler e não para preencher
questionários que exaurem os alunos e os pobres personagens dos livros.
Logo, é preciso perceber que é a partir da leitura que nossos saberes são ativados, (re)formulados, moldados, (re)
construídos e, sobretudo, acumulados. Entretanto, é preciso leitura para acumular saberes, construir uma leitura de
mundo, a qual somada aos nossos conhecimentos já adquiridos nos ajudará a compreender melhor os textos lidos.
Portanto, não nos esqueçamos que não há conhecimento linguístico que supra a deficiência do “não ter o que dizer”.
Para tanto, é preciso também, que estejamos expostos a todo tipo de texto, sejam eles orais ou escritos. Nisso
reside a segunda estratégia, a leitura e escrita de textos ancorados sobre a oralidade, a qual requer, primeiramente,
o exercício da compreensão dessa modalidade por parte dos alunos e, sobretudo, dos professores. É preciso com-
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preender que é na fala e na interação entre os interlocutores que se criam os primeiros processos de geração de
sentido, construindo um fluxo de produção textual organizado.
Nesse sentido, a leitura e produção de textos falados permite que os alunos cheguem à percepção de como, efetivamente, se realizam, se constroem e se formulam os textos. Entretanto, para uma abordagem significativa do texto
oral, visando sua aplicação no ensino de língua, é preciso que ambos, professor e aluno, conheçam as especificidades
desse texto, isto é, como se instaura o seu processo de produção e de qual (ou quais) unidades de análise se pode
fazer uso para um estudo e aproveitamento efetivo.
Assim, ao conhecer um pouco mais como se processa a elaboração de um texto oral, o professor passará não só a
compreender melhor as produções de seus alunos, mas também conseguirá aprimorá-las sem que se perca a sua
expressividade e o aluno, por sua vez, entenderá que a leitura e a escrita não são uma mera encenação, mas sim
práticas únicas e irrepetíveis.
Acrescentamos, nesse momento oportuno, a terceira e última proposição, a qual reside na atitude responsiva diante
da leitura e escrita e, sobretudo, da compreensão da importância dessas práticas em nossas vidas. Para os alunos
a leitura e a escrita precisam pressupor, infelizmente, uma recompensa, por isso as perguntas mais comuns antes
dessas atividades, quando propostas pelos professores nas salas de aula, são: vale quantos pontos? É pra escrever
quantas linhas? Qual é o mínimo de linhas? É preciso mesmo ler tudo isso? Tenho mesmo que copiar da lousa, não
posso tirar uma foto?
Este espírito, meus amigos, é reflexo de uma nação doente. De uma nação que tem a falsa crença na chamada “boa
sorte”, a qual nos faz declinar de nossas capacidades e esforços individuais e coletivos na conquista de algo. Pensa-se que o sucesso não é fruto do trabalho, mas sim da boa sorte, logo, não é preciso esforçar-se antes de merecer,
apenas se merece. E isso, pode tornar-se um grande problema, pois segundo Couto (2011, p.90) “Um país em que
os jovens pedem antes de dar qualquer coisa, é um país que pode ter hipotecado o seu futuro”.
Por isso, perceber que práticas como a leitura e produção de texto exigem de nós uma atitude responsiva e consciente pode ser o ponto crucial para uma possível mudança de atitude, a qual deve culminar na transformação de
um indivíduo passivamente submetido a realidade para um sujeito ativo, responsivo e participativo, o qual se constitui
como sujeito na e pela linguagem e, desse forma, não só se insere na história mas a (re)constrói de modo consciente.
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4.4. De onde vem o sentido de um texto?9
Introdução
A pergunta que intitula este artigo pode parecer ingênua, mas queremos propor que ela deveria ser o ponto de partida quando se pensa no ensino de leitura nas escolas de Ensino Básico. Não raro, parte-se sempre do pressuposto
de que a compreensão correta de um texto depende, exclusivamente, da capacidade de decodificação de uma
língua natural. Os desdobramentos deste entendimento são muitos, dentre eles um ensino pautado em atividades
que buscam apenas localizar informações e que ignoram que os textos, para significarem, mobilizam muitos outros
elementos além da língua propriamente dita. O objetivo final, após a apresentação de uma proposta teórica a respeito dos funcionamentos dos textos, é observar dados do desempenho dos alunos do Ensino Médio no SisPAE 2015
e refletir sobre o que esses dados nos revelam sobre a capacidade leitora quando se pensa em leitura para além de
reconhecimento de informações em um texto.
Leitura além da língua
Em geral, quando lemos um texto, duas coisas podem acontecer: não entendemos o que ele “quis dizer” ou entendemos – e neste caso, costumamos creditar o entendimento ao nosso conhecimento da língua.
Nas linhas a seguir, nosso objetivo é questionar a concepção de leitura como sendo um processo de decodificação
de significados contidos na língua, e mostrar que os textos se constituem de muitos outros elementos. Para ler adequadamente um texto, é preciso mais do que apenas saber português (ou inglês, ou alemão, ou chinês...). Significa
dizer que o texto é composto de muitos ingredientes que constituem os sentidos que ele “suporta”: além da língua,
modos de circulação, suporte material, configuração cultural, autores, leitores. Tais ingredientes não são acessórios
ou secundários, mas centrais para a compreensão do que lemos no nosso dia a dia. Há, enfim, um quadro interativo
que precisamos levar em conta – o que, na verdade, já fazemos de maneira inconsciente – no momento da leitura.
As diversas teorias do texto e do discurso propõem conceitos que nos ajudam a lidar com esse quadro interativo.
Conceitos como o de enunciação, dialogismo, intertextualidade, interdiscursividade, só para citar alguns, são centrais
nesta abordagem que privilegia o caráter predominantemente aberto dos textos.
Parece importante ressaltar, porém, que defender que os textos não são uma espécie de depósito de um único
significado, que estaria contido apenas na sua materialidade linguística, não significa defender, implicitamente, que
todas as leituras são válidas ou um texto não “tem” sentido. Se há quem acredite que o bom leitor é o que consegue
resgatar o sentido de um texto (que estaria depositado nele), no outro extremo há os que delegam aos leitores todo
o processo de significação (como se não houvesse nenhum sentido “no” texto). No entanto, a materialidade textual,
em todas as suas dimensões, com todos os seus ingredientes, impõe limites às interpretações possíveis. Assim, se
para um livro, um poema, um desenho animado não há uma única leitura possível, também não podemos supor
que existem milhares de possibilidades de leitura.
Aqui propomos algo que fica de certa forma no meio do caminho: o sentido de um texto não está nem só na língua,
nem só nos leitores – e nem na intenção de seu autor. Os sentidos veiculados por um texto emergem da língua e
dos leitores, e também da sua organização textual, dos seus modos de circulação etc.
Trabalharemos com a noção de “cena de enunciação”, tal como proposta por Dominique Maingueneau, em Análise
de Textos de Comunicação (1998) e Cenas da Enunciação (2006). Trata-se de uma proposta de tratamento dos textos
que, em boa medida, dá conta de explicitar muitos dos processos envolvidos no momento da leitura. Vejamos com
mais cuidado do que se trata.
Quando temos um texto em mãos, devemos ser capazes de identificar a qual tipo de discurso ele está associado.
Se recebemos um panfleto na rua, sabemos dizer se se trata de um panfleto religioso, político, publicitário etc. Ao
definir o tipo de discurso, definimos também como somos interpelados diante desse material: como uma pessoa
religiosa, um cidadão, um consumidor. Maingueneau chama a isso de “cena englobante”.
9 Parte deste artigo foi originalmente publicada na revista Língua Portuguesa (ed. 63, p. 26-28), sob o título “Leitura além da língua”.
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Mas, além dos tipos de discurso, os textos estão submetidos a restrições que os gêneros impõem. Fala-se, então,
em “cena genérica”, que diz respeito aos gêneros de discurso (reportagem, sermão, panfleto, poema...). A noção
de “gênero discursivo” está em boa medida associada às condições de produção dos discursos e tal categorização
apoia-se em critérios bastante heterogêneos (tipo de conteúdo, organização textual, modo de circulação etc.).
Há uma relação de restrição entre cena englobante e genérica. Nem todos os tipos de discurso podem se materializar em todos os gêneros: o discurso científico, por exemplo, nunca é veiculado na forma de um poema ou de
uma novela. Esses são gêneros tipicamente literários. Espera-se que as “descobertas” sejam comunicadas na forma
de um paper que seja publicado em uma revista especializada, ou de um abstract nos anais de um congresso, ou de
uma palestra em um encontro de especialistas...
Uma breve análise
Muitos discursos se restringem a essas duas cenas. Mas há casos em que uma terceira cena pode intervir: a “cenografia”. Podemos dizer que a cenografia é o lugar onde o texto se torna único. Por exemplo, a canção Bye Bye Brasil,
de Roberto Menescal e Chico Buarque, feita para o filme homônimo de 1979 de Cacá Diegues, tem cenografia
muito interessante, essencial para os sentidos que a música suporta: o que ouvimos é um aventureiro contando suas
perambulações pelo Norte do país a sua namorada, em um orelhão público. Assim, sua cena englobante é a das
expressões artísticas/musicais, sua cena genérica é a da canção, e sua cenografia a de uma conversa em um orelhão.
Podemos concluir que a música é um diálogo em um telefone público a partir de indícios (bastante explícitos, na
verdade) como os versos “Baby, bye! Bye! / Abraços na mãe e no pai / Eu acho que vou desligar / As fichas já vão
terminar...”
Além disso, há uma estruturação típica de um diálogo em que só temos acesso à fala de um dos interlocutores. E
o que esse interlocutor diz são coisas típicas de um viajante, relatos esparsos de suas aventuras ou do momento
específico em que ocorre a conversa: “Pintou uma chance legal / Um lance lá na capital / Nem tem que ter ginasial”
ou “Tem um japonês trás de mim / Eu vou dar um pulo em Manaus / Aqui tá quarenta e dois graus...”
Outro aspecto relevante é a própria melodia, que especialmente na última estrofe fica mais acelerada, quando as
últimas fichas caem. É interessante que o último verso (“O sol nunca mais vai se pôr...”) acaba repentinamente, assim como uma conversa no orelhão interrompida quando as fichas acabam. Como numa conversa de orelhão de
verdade, não há tempo para uma despedida formal.
Ademais, a música dialoga com o filme de que é tema: em linha gerais, Bye Bye Brasil é um filme que narra as aventuras de uma trupe de atores mambembes pelo Norte e Nordeste do Brasil na década de 70, época em que estava
em andamento o projeto de modernização nacional implementado pelos militares. A caravana Rolidei (de Holiday,
feriado em inglês) tenta sobreviver ao processo de globalização, já que precisa disputar com as novas tecnologias
que tomam o lugar das antigas formas de diversão. A música de Chico e Menescal enuncia o cenário encontrado
pela trupe mambembe, mas na voz de um viajante conversando com sua namorada.
Só nos dando conta disso – de que a letra da música se faz passar por um diálogo entre namorados em um orelhão,
do qual sabemos só o que um deles diz (não sabemos o que a namorada do outro lado da linha está dizendo, embora possamos supor uma bronca quando ouvimos “Oh! Tenha dó de mim”) – é que ela faz sentido. Senão, como
aceitar um texto tão “sem coesão”:
“Oi coração / Não dá pra falar muito não / Espera passar o avião / Assim que o inverno passar / Eu acho que vou te
buscar / Aqui tá fazendo calor / Deu pane no ventilador / Já tem fliperama em Macau / Tomei a costeira em Belém
do Pará / Puseram uma usina no mar / Talvez fique ruim pra pescar / Meu amor...”.
No entanto, se lemos essa música como o diálogo que ela simula ser, não temos mais um texto sem nexo, sem
coesão, mas uma grande sacada, típica dos grandes escritores. Assim, essa cenografia se legitima na medida em que
o texto progride, ao mesmo tempo em que ela é legitimadora desses enunciados. Nas palavras de Maingueneau,
“para que uma cenografia faça sentido, é preciso que esteja em harmonia não apenas com os próprios conteúdos
que sustenta, mas também com a conjuntura na qual intervém” (2006: 125).
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Desempenho dos alunos no SisPAE 2015
Considerando a breve discussão sobre as estratégias de leitura que possibilitam que os sentidos sejam depreendidos
dos muitos textos que lemos, será apresentada uma breve análise do desempenho do alunado em três habilidades
da Matriz de Habilidades dos SISPAE – Ensino Médio:


LPA05 – Reconhecer o propósito comunicativo do texto.



LPA10 – Identificar os elementos constitutivos de diferentes gêneros de textos.



LPA12 – Comparar textos, reconhecendo as características textuais do gênero, suporte e finalidade.

Como se vê, tratam-se de habilidades que exploram menos o reconhecimento de conteúdos e mais outros aspectos que constituem os sentidos de um texto: função (propósito comunicativo), gênero, modos de circulação
(suporte e finalidade).
A Tabela a seguir apresenta os percentuais de acerto nessas habilidades, considerando os três agrupamentos de
alunos. O Grupo 1 diz respeito aos alunos com menor desempenho na totalidade da prova, enquanto o Grupo 3
reúne os alunos com melhor desempenho e, por fim, o Grupo 2, os alunos com desempenho intermediário.
G1

G2

G3

LPA05

27,5%

49,8%

73,7%

LPA10

30,1%

46,2%

62,3%

LPA12

15,7%

28,0%

48,7%

LPA05

27,3%

51,0%

76,2%

LPA10

20,2%

29,8%

48,4%

LPA12

15,1%

24,8%

44,2%

LPA05

24,5%

47,1%

71,6%

LPA10

21,8%

60,1%

88,2%

Habilidade
EM1

EM2

EM3

De maneira geral, os dados apontam que quando se trata de interpretar um texto considerando as características
textuais do gênero, suporte e finalidade – LPA12 – os alunos apresentam dificuldade, independentemente do agrupamento ao qual pertencem. De fato, das três habilidades em análise, a LPA12 é a que reúne os piores desempenhos nos três grupos de alunos, sendo que no G1, o percentual médio de acerto é de apenas 15,7% na 1a série EM
e de 15,1% na 2a série EM10. No G3, os percentuais são inferiores a 50% em ambas as séries.
Em relação às outras habilidades, com exceção do desempenho dos alunos do G3 da 3a série EM na LPA10 – 88,2%
– observa-se também, em maior ou menor grau, indicações de dificuldade quando a tarefa a ser executada depende
de uma competência leitora que considera o propósito comunicativo (LPA05) ou os elementos que constituem os
diferentes gêneros de texto (LPA10). Considerando, a título de exemplo, os alunos do Grupo 2, que tiveram um
desempenho mediano na totalidade da prova, percebe-se que o desenvolvimento dessas habilidades precisa de
atenção, na medida em que raramente os índices de acerto nesse grupo ultrapassam os 50%.

10 Na 3ª série do Ensino Médio, a habilidade LPA12 não foi avaliada nas provas de 2015.
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Palavras finais
A discussão teórica apresentada neste artigo nos serve para chamar a atenção para aspectos muitas vezes negligenciados quando se fala em leitura em sala de aula. Frequentemente, as práticas de leitura consideram o texto só
do ponto de vista do conteúdo. Os dados do SisPAE 2015 parecem confirmar essa hipótese, na medida em que
apresentam a dificuldade dos alunos quando se deparam com itens em que é necessário mobilizar habilidades de
leitura menos “conteudísticas”.
Ao encarar os textos como sendo compostos por uma “cena de enunciação”, podemos perceber que há muitos
outros elementos em jogo nos processos de significação. Ainda que uma “competência linguística” seja importante,
sem nos dar conta dos outros aspectos que compõem os textos com que nos deparamos em nosso cotidiano, a
compreensão fica comprometida. A canção analisada mostrou de forma clara que sem estar atento ao gênero, ao
momento histórico, ao fato de que há um filme que serve como pano de fundo – fica complicado (para não dizer
impossível!) entende-la adequadamente o texto. Por fim, vale indicar que a análise apresentada aponta caminhos
para o desenvolvimento de atividades de leitura que vão além da identificação de informações e exploram o texto
em suas múltiplas facetas.
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Anexo I

Matrizes de Avaliação
Língua Portuguesa
SisPAE 2015

TEMA (CA)

Contexto de Produção e
Compreensão
do Texto

Relativos à composição do gênero

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

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

Identificar os episódios principais de uma narrativa.

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

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

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

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

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

Identificar a tese em um texto argumentativo.

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

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

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

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

LPA 07

LPA 08

LPA 09

LPA 10

LPA 11

LPA 12

LPA 13

LPA 14

LPA 15

LPA 16

LPA 17

LPA 18

LPA 20

LPA 21

LPA 22

LPA 24

LPA 23

LPA 19

LPA 06

LPA 05

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

LPA 04

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

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

LPA 02

LPA 03

Identificar a finalidade de um texto.

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
X
X
X
X

X
X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LPA 27

LPA 28

LPA 29

LPA 30

LPA 31

LPA 32

LPA 33

LPA 34

LPA 35

X

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

X

X

X

X

X

X

LPA 26

X

X

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

7ª EF/
8º EF

LPA 25

5º EF

4º EF

DESCRIÇÃO

HAB
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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Tema (CA)

Contexto de Produção e Compreensão
do Texto

Composição do Gênero

Linguagem

X

LPA 05 Reconhecer o propósito comunicativo do texto.

X
X

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

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

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

X

X

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

LPA 20

X

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

X

X

LPA 14 Identificar a tese do autor em um texto.

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

X

LPA 13 Distinguir fato de opinião.

LPA 17

X

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

X
X

Identificar os elementos constitutivos de diferentes gêneros de textos.

LPA 10

X

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

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

X

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

LPA 09

X

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

X

X

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

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

X

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

LPA 06

X

LPA 02 Reconhecer o tema do texto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1ª EM 2ª EM 3ª EM
X

DESCRIÇÃO

LPA 01 Localizar informação explícita em texto.

HAB

MATRIZ SISPAE LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

61

Anexo II

Descrição da Escala
de Proficiência
Língua Portuguesa
SisPAE 2015
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4º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: <135
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental
 reconhecem qual o gênero do texto, em receita culinária;
 inferem informação subentendida, com apoio de recursos gráfico-visuais, em história em quadrinhos.

Nível Básico: 135 a < 185
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental também
 identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em artigo de
divulgação científica e em notícia 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


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.
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5º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 150
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental
 reconhecem qual o gênero do texto, em receita culinária;
 identificam o público-alvo de um segmento de texto falado, mobilizando seu conhecimento prévio, pelo uso de
gírias, em uma conversa ao celular;
 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


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.
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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
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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


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

70



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


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
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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


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
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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


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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