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A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros
seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e
nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo uma técnica de cuidados
para com a alma; porém, revelação do mundo, ela pode também em seu
percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro.
Tzvetan Todorov
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RESUMO
O texto literário tem papel importante na formação do leitor. Ele é fonte que alimenta todos os
níveis de compreensão leitora, colaborando para a formação de um leitor produtivo. Ao levarse isso em consideração e a influência que políticas públicas de avaliação podem ter no
andamento do cotidiano da escola, esta pesquisa, vinculada ao grupo de pesquisa Cultura,
Escola e Educação Criadora, da linha de pesquisa Cultura, Tecnologia e Processos de
Aprendizagem do Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Itajaí,
apresenta a seguinte questão problema: quais as competências que o leitor necessita adquirir
para ser um leitor produtivo? O Novo Plano Nacional de Educação 2011-2020 estabelece em
sua meta 7 a elevação dos índices do IDEB e o confronto dos resultados do SAEB e do PISA.
Nesse contexto, esta pesquisa, uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, tem o
objetivo geral de estabelecer relações entre as competências leitoras das avaliações do SAEB
e do PISA, os níveis de compreensão leitora e o processo de leitura e de produção do texto
literário para delinear o perfil do leitor produtivo. Para alcançar esse objetivo, adotaram-se os
seguintes procedimentos: leitura e análise dos documentos do PDE/Prova Brasil e SAEB
(BRASIL, 2008a, 2008b), das matrizes referenciais em Língua Portuguesa e dos níveis de
desempenho do INEP (2011f, 2011h, 2011i), dos resultados do SAEB/Prova Brasil 2011
(BRASIL, 2012) e dos relatórios da OECD (2010a, 2010b), de forma a identificar as
competências em leitura que o SAEB e o PISA indicam em suas matrizes como necessárias à
formação do jovem leitor; discussão das concepções e da função da literatura com o intuito de
relacionar o texto literário à aquisição das competências leitoras e ao desenvolvimento do
comportamento leitor do discente; e discussão do processo de leitura e produção do texto
literário segundo as concepções de Barthes (2010), Eco (2003, 2012) e Calvino (1990, 2000),
para delinear o perfil do leitor produtivo. Foram utilizadas, também, as contribuições dos
estudos de Gagné, Yekovich e Yekovich (1993) para tratar dos níveis de compreensão leitora.
Apresentam-se como resultados: a) o SAEB/Prova Brasil de 2011 aponta que 45,95% dos
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, 73,04% do 9º e 70,8% dos alunos do 3º ano do
Ensino Médio encontram-se abaixo do nível esperado em leitura (BRASIL, 2012); b) o PISA
de 2009 revela que 76,7% dos discentes brasileiros avaliados alcançaram níveis básicos de
proficiência (OECD, 2010), encontrando-se, assim, nos dois primeiros níveis de compreensão
leitora: decodificação e compreensão literal, sendo os discentes capazes de perceber o texto de
forma superficial; c) o SAEB e o PISA demonstram que a vários jovens alunos brasileiros
faltam-lhes competências essenciais para que estes possam lidar com textos mais longos e
complexos; d) para ser leitor produtivo, o leitor necessita adquirir todos os níveis de
compreensão leitora: decodificação, compreensão literal, inferência e monitoramento; as
competências trazidas pelas matrizes das avaliações; precisa embrenhar-se pelo discurso
persuasivo e pelo aberto, e precisa ler prazerosa e fruitivamente; e) o leitor produtivo
necessita possuir as seguintes características: ler com postura investigativa; buscar o
implícito; elaborar perguntas, respondê-las; fazer conexões; criar hipóteses; fazer descobertas,
aplicá-las em situações novas; fruir o texto. Para ser leitor produtivo, a convivência do aluno
com a leitura no contexto escolar deve dar-se de forma a possibilitar que este vá muito além
de perceber o texto na sua superficialidade.

Palavras-chave: SAEB. PISA. Leitor em formação. Competências leitoras. Literatura. Leitor
produtivo.
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ABSTRACT
The literary text plays an important role in the reader education. It is the source that feeds all
levels of reading comprehension, contributing to the education of a productive reader. Taking
this into consideration, and the influence that the evaluation of public policies can have in the
everyday life of a school, this research, linked to the research group Culture, School &
Creative Education, in the line of research Culture, Technology and Learning Processes of the
Master’s Program in Education of University of Vale do Itajaí, presents the following
problem question: what competences does the reader need to acquire in order to be a
productive reader? The New National Education Plan 2011-2020 establishes in its goal
number 7, raising IDEB levels and comparison of the results of PISA and SAEB. In this
context, this research, a literature review with a qualitative approach, seeks to establish
relationships among the reading competencies of Saeb and PISA evaluations, the levels of
reading comprehension, and the process of reading and production of the literary text, in order
to outline the profile of the productive reader. To achieve this goal, the following procedures
were adopted: reading and analysis of documents of PDE/Prova Brasil and SAEB (BRAZIL,
2008a, 2008b), referential frameworks on the Portuguese language and the levels of the
performance of the INEP (INEP, 2011f, 2011h, 2011i), of the results of the SAEB/Prova
Brasil 2011 (BRAZIL, 2012) and of the OECD reports (2010a, 2010b), in order to identify the
reading competences that SAEB and PISA indicate in their matrixes as necessary for the
education of the young reader; discussion of the concepts and the role of literature, relating
the literary text to the acquisition of reading competences and to the development of reading
behavior in students; and discussion of the process of reading and the production of the
literary text according to the concepts of Barthes (2010), Eco (2003, 2012) and Calvino (1990,
2000), outlining the profile of the productive reader. Contributions from the studies of Gagné,
Yekovich and Yekovich (1993) were used to address the levels of reading comprehension.
The following results are presented: a) the SAEB/Prova Brasil 2011 shows that 45.95% of
students in the 5th grade of elementary school, 73.04% in the 9th grade and 70.8% of students
in the 3rd year of high school are below the expected level in reading (BRAZIL, 2012); b) the
PISA 2009 shows that 76.7% of the Brazilian students assessed achieved basic levels of
proficiency (OECD, 2010), and were in the first two levels of reading comprehension:
decoding and literal comprehension, these students being able to perceive the text only
superficially; c) the SAEB and PISA show that many young Brazilian students lack essential
skills that would enable them to handle longer and more complex texts; d) to be a productive
reader, it is necessary to acquire all the levels of reading comprehension: decoding, literal
comprehension, inference and monitoring; the skills brought by the evaluation frameworks; it
is necessary to be immersed in the persuasive and open discourse, and to read with enjoyment
and fruitfully; e) the productive reader needs to possess the following characteristics: to read
with an investigative approach; to look for what is implicit; to ask questions, answer them;
make connections; create hypotheses; make discoveries, apply them to new situations; and
read fruitfully. To be a productive reader, the coexistence of the student with reading in the
school context should enable him/her to go beyond a superficial reading of the text.
Keywords: SAEB. PISA. Reader education. Reading competences. Literature. Productive
Reader.
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Ler devia ser proibido!

Pensando a respeito, acho que ler devia ser proibido.
Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida
e ler não é nada bom.
A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade.
A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares
nada convencionais.
Para uma criança o perigo é ainda maior,
porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo
e querer até mudá-lo.
Dá para imaginar?
E tem outra coisa: ler pode estimular a criatividade,
e você não quer uma criancinha bancando o geniozinho por aí, quer?
Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente
e ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece.
Nada de divagar pelos caminhos da imaginação
simplesmente porque leu um bom livro.
A quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso se quer.
Quer um conselho?
Silêncio!
Ler só serve aos sonhadores, e sua vida não é uma brincadeira.
Cuidado!
Ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas.
Toniolo, D. et al. (2003)
Adaptação do texto de Guiomar de Grammont
para a campanha de Incentivo à leitura –
Universidade de Salvador
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1 INTRODUÇÃO: OS CAMINHOS ATÉ A PESQUISA
Há coisas que só a literatura com seus meios específicos nos pode dar.
Ítalo Calvino

No filme Escritores da Liberdade (2006)1, a personagem Steve, pai da professora Erin
Gruwell, diz-lhe: “Você foi abençoada com um fardo”. A professora trabalhou para a
recuperação de alunos problemáticos advindos de bairros com altos índices de criminalidade.
Gruwell assumiu uma turma de alunos considerada unteachable (incorrigíveis). Entretanto,
ela estava determinada a proporcionar a seus alunos as mesmas oportunidades dadas às outras
turmas consideradas “normais”. Essa história não é ficção. A fala de Steve, talvez, mas
Gruwell foi uma professora abençoada que carregava o fardo de possibilitar que uma turma de
alunos considerados indisciplinados para os níveis da escola, alunos sem futuro, pudessem ter
perspectivas de viver outro futuro, diferente daquele que parecia ter-lhes sido destinado.
A professora Gruwell trazia para sua sala de aula formas de ensinar que iam muito
além daquelas vistas na escola que trabalhava. Ela procurava trazer os conteúdos de forma a
fazer sentido para seus alunos, ajudando-os a refletir, a pensar, a conectar, como sujeitos
pensantes dentro de um grupo que, antes de sua chegada, encontrava-se abandonado em meio
a um sistema que lhes deu o reconhecimento de indivíduos irrecuperáveis. A autoestima
desses alunos aumentou com a leitura de um livro: O diário de Anne Frank (1947)2, uma
coletânea de manuscritos deixados por uma menina de 13 anos de idade, na qual ela conta as
atrocidades que enfrentou durante a Segunda Guerra Mundial em um campo de concentração.
Com o diário, os alunos de Gruwell puderam perceber que os problemas não rodeavam apenas
seus arrabaldes. Eles cruzavam fronteiras, oceanos. Aqueles jovens perceberam que não eram
somente os negros e os latinos que sofriam preconceito. Perceberam que aquela história do
passado era a realidade de seu presente, afinal eles eram julgados e também julgadores. Eles
passaram a conhecer, com aquele livro, que judeus sofreram atrocidades, muitas vezes
indizíveis. Eles enxergaram, com o livro, os resultados de um ódio racial.

Ódio que

carregavam, também, dentro de si. Os alunos defrontaram-se, ali, com o holocausto.
Calvino (1990, p. 11) está certo: “Há coisas que só a literatura com seus meios
específicos nos pode dar”. Aqueles adolescentes, ao lerem cada página do livro, foram
capazes de colocar-se no lugar do outro, perceber o outro, conhecer lugares e situações que

1

Título original: Freedom writers. Filme de Richard LaGravanese lançado em 27 de agosto de 2007.
Título original: Das Tagebuch der Anne Frank. Diário escrito por Anne Frank, publicado pela primeira vez em
1947.
2
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transcendiam suas fronteiras. Michèle Petit (2009), pesquisadora francesa, em seu livro A arte
de ler ou como resistir à adversidade, afirma que a leitura provoca o interior do indivíduo, a
sua subjetividade, faz com que ele estabeleça relações com os outros e crie “[...] vínculos com
o mundo interior e exterior, para que o íntimo e o público possam dialogar, reconciliar-se”
(PETIT, 2009, p. 85). Foi o que aconteceu com aqueles meninos e meninas de Gruwell. Com
aquela leitura, eles passaram a compreender melhor o seu entorno.
Nunca enfrentei jovens que se encontravam à beira da calamidade. No entanto,
encontrei nessa professora um ponto em comum: a preocupação com o futuro dos alunos.
Como professora, pergunto-me, após uma aula: Como poderia ser melhor? Como poderia
levar os assuntos de forma a provocar os alunos? Que leituras levar para que eles também
saiam do chão? Indago-me, também: Como enfrentar alunos desinteressados? Como transpor
barreiras? Como fazer o melhor? Como levar aos alunos o diferente, o inusitado, o real, a
beleza do aprender? Além disso, questiono-me sobre como ajudá-los a se tornarem indivíduos
críticos, reflexivos, pensantes, atraídos pela leitura de forma que esta possa proporcionar-lhes
viagens além do lugar comum. Penso, também, em como ajudá-los a perceber o livro como
um objeto de prazer – prazer em estar com ele, prazer em conhecê-lo, em tocá-lo, em passar
pelas suas linhas, desejando, às vezes, devorá-las, e, às vezes, impedi-las de seguir em frente.
São inúmeros os livros que li sem querer terminá-los, não por serem ruins, mas pelo
envolvimento causado – não queria que seus personagens se fossem, que a história se
acabasse, que a sedução se esvaísse. Um sentimento muito parecido com o daquela menina
que sentia aquela felicidade, para uns, estranha, para outros, clandestina, após conseguir o
objeto tão cobiçado: o livro prometido.

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter
o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de
novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi
que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes.
(LISPECTOR, 1998, p. 12).

A menina não queria ler o livro para que aquele sentimento de felicidade se
perpetuasse, afinal a espera foi duradoura: “[...] guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte
viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira [...]” (LISPECTOR, 1998, p.
10). O que ela queria era abraçá-lo, saber que ele estava ali a sua espera. Porém, menina de
cabelos louros de Clarice, doce engano! O livro acaba, mas seus ditos ficam, se transformam,
se transportam. E isso “só a literatura com seus meios específicos nos pode dar”.
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Há duas falas que me têm acompanhado durante minha vida acadêmica e meus anos
de docência:

Enquanto o professor de português fica apenas analisando se o sujeito é “determinado” ou
“indeterminado”, por exemplo, os alunos ficam privados de tomar consciência de que ou eles
se determinam a assumir o destino de suas vidas ou acabam todos, na verdade, “sujeitos
inexistentes".
(ANTUNES, 2003, p. 17).

Consciência ativa e reflexiva: aquela que reconhece a diferença entre o interior e o exterior,
entre si e os outros, entre si e as coisas. Esse grau de consciência é o que permite a existência
da consciência em suas quatro modalidades, isto é, eu, pessoa, cidadão e sujeito.
(CHAUI, 2000, p. 149).

A primeira, de Irandé Antunes, de seu livro Aula de português: encontro & interação,
abriu-me os olhos em relação à professora de português que eu era. Essa fala fez-me buscar
caminhos que pudessem ajudar-me a contribuir na formação de sujeitos “existentes”. A
segunda, uma explicação de Marilene Chaui, em seu livro Convite à Filosofia, sobre os graus
da consciência, fez-me perceber o quão importante era trabalhar com meus alunos para que
estes desenvolvessem uma consciência ativa e reflexiva, para que eles pudessem tornar-se os
sujeitos “existentes” de Irandé Antunes. Percebi, assim, que tal existência poderia dar-se por
meio da leitura, afinal a cada leitura tornamo-nos indivíduos mais críticos e mais reflexivos.
Durante meus anos de formação em Letras, surgiu, ainda, um discurso que me levou a
ter outro olhar. Com a professora de Literatura, compreendi que, por meio da arte, do contato
com ela, podemos humanizar-nos, podemos tornar-nos mais sensíveis. Segundo a professora,
é, também, por intermédio da música, da dança, do teatro, do cinema, da literatura que nos
educamos, e a partir do momento que nos educamos, nos humanizamos, e a partir do
momento que nos humanizamos, passamos a perceber nosso entorno, passamos a perceber
nossos alunos de outro jeito, passamos a usar outras estratégias de ensino quando aquelas que
conhecemos não fazem mais efeito, passamos a ver aquele aluno diferente não como um
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problema, mas como alguém que se juntou a nós e trouxe algo em sua bagagem para, também,
nos ensinar.
A partir de tudo disso, reforçou, dentro de mim, essa preocupação com os alunos preocupação de formá-los leitores. Leitores que pensam, que conectam, que refletem, que
agem, que experimentam, que tenham e sintam prazer pela leitura. Preocupação que, algumas
vezes, parece um fardo que me deixa com sentimento de impotência ao encontrar barreiras
que vão de encontro à vontade de formar alunos existentes, críticos e reflexivos. Contudo, tais
barreiras nunca me permitiram desistir.
Durante minha graduação, interessei-me pelo quadro do leitor brasileiro. Pesquisas
como a Retratos da leitura no Brasil, do Instituto Pró-livro (2001, 2007, 2011)3, passaram a
fazer parte do meu repertório de leituras, assim como as avaliações do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB) e do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)4.
Em 2008, durante meu estágio do segundo período, ávida por saber mais sobre leitura e
escrever sobre ela, deparei-me com o artigo Brasil é reprovado, de novo, em matemática e
leitura de Antônio Gois e Angela Pinho, publicado na Folha de São Paulo em 5 de dezembro
de 2007 sobre o PISA. No artigo, uma surpresa para mim: a situação do aluno leitor
brasileiro: 56% dos jovens que realizaram a prova, em 2006, foram capazes somente de
localizar as informações explícitas contidas no texto e de fazer conexões simples, mostrando a
situação precária do discente da escola básica em leitura no âmbito nacional. Isso me levou às
publicações do PISA. Defrontei-me, assim, com o posicionamento do Brasil em uma escala
mundial: 48º lugar em leitura (INEP, 2001).
Esse quadro levou-me a conhecer a situação que se encontra o leitor brasileiro na
atualidade, por intermédio da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil realizada em 2011. E,
dentro desse contexto, o importante papel do docente: o de, enquanto estiver em sala de aula,
buscar o melhor caminho, a melhor forma de fazer com que seus alunos sintam-se inspirados
e estimulados com a vontade de querer saber mais, sendo a leitura parte primordial desse
processo. Nós, docentes, não nos devemos esquecer de que ler é conhecer, ler é refletir, ler é
dialogar, ler é viajar, ler é crescer, ler é passar o tempo, ler é voltar no tempo, ler é aprender como aprender sem ler? Devemos ter em mente, como nos mostra Petit, que muitos
encontram na literatura forças para continuar vivendo - “[...] ler permite ao leitor, às vezes,
decifrar sua própria experiência. É o texto que “lê” o leitor, de certo modo é ele que o revela;

3

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil teve sua primeira edição realizada em 2001, a segunda em 2007 e a
terceira em 2011 (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011).
4
PISA é a abreviatura de Programme for International Student Assessment.
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é o texto que sabe muito sobre o leitor, de regiões dele que ele mesmo não saberia nomear. As
palavras do texto constituem o leitor, lhe dão um lugar”. (PETIT, 2008, p. 38).
Lajolo (2007, p. 106) diz: “Cada leitor, na individualidade de sua vida, vai
entrelaçando o significado pessoal de suas leituras com os vários significados que, ao longo
da história de um texto, este foi acumulando”. Assim, muitos encontram na literatura a voz
que lhes faltava. E, por isso, nós docentes, precisamos, no mínimo, dar aos nossos alunos a
oportunidade de encontrar essa voz. Proporcionar-lhes a chance de ler e de gostar de ler, a
vontade de saborear o texto. Ler é essencial, e a literatura é fundamental. Para a autora: “É à
literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes imaginários, as
diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos quais uma sociedade expressa
e discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias”. (LAJOLO, 2007, p.
106).
Esses encontros com o texto literário acontecem porque literatura é arte. Ela possibilita
ao leitor apreciar não só seu conteúdo, mas também as escolhas feitas pelo autor. O texto
literário, quando bem escolhido, tira o leitor de sua zona de conforto, revela-lhe algo novo,
inesperado (BARTHES, 2010), dando-lhe a oportunidade de ver o mundo de outra forma,
pelos olhos do outro. Por meio dela, um indivíduo pode observar, analisar e avaliar suas
próprias experiências. Além disso, o leitor pode conhecer novos mundos, novas pessoas; pode
perceber novas cores; pode sentir novos cheiros, até tornar-se um devorador de histórias. O
leitor passa a ser, assim, um fruidor. Para Barthes (2010, p. 20-21), o “[...] texto de fruição faz
vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de
seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem”.
A importância de envolver-se com as artes como forma de educar o sujeito, de levá-lo
a lugares mais amplos, de despertar a sua capacidade de refletir, de interpretar, de criticar, em
um cingimento entre o sentir e o saber, não é assunto novo. Dentre vários autores envolvidos
nessa trama, cita-se, aqui, Friedrich Schiller que, em suas Cartas sobre a educação estética da
humanidade, publicada no século XVIII, procurava aliar natureza e razão, sensibilidade e
cultura; Ken Robinson, que em sua obra The Arts in Schools: Principles, practice and
provision, publicada em 1993, discute o tipo de educação que todos os jovens deveriam ter,
mas a maioria ainda não a tem; João Francisco Duarte Jr. que, em sua tese de doutorado, O
sentido dos sentidos: a educação (do) sensível, pulicada em 2000, aborda a desconsideração
com um saber sensível, a falta de desenvolvimento da sensibilidade nos sujeitos como
responsáveis pela hipertrofia (como o autor chama) dos sentidos e dos sentimentos humanos.
E, ainda, Jessica Hoffmann Davis (2008), em seu estudo Why our schools need the arts, em
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que a autora cita razões por que a arte deve fazer parte, sistematicamente, do ensino. Apesar
de alguns deles focarem-se na escola, outros nos indivíduos em geral, há um ponto em
comum: a arte, o lidar com ela e as relações criadas entre indivíduo e objeto aguçam o
processo criativo do ser humano.
Duarte Jr. (2010) conduz o leitor a perceber a urgência de uma educação estética
(educação do sensível), pois é por meio dela que o ser humano pode colocar-se face a face
com os estímulos do mundo - capacidade de apreciar, de avaliar, de julgar, de sentir, de
expressar-se, de saborear. Um dos caminhos para obter-se uma educação estética é por meio
da arte, da ligação constante com ela, pois é um precioso instrumento que nos leva a:
descobrir, sentir, perceber, desenvolver, acurar sentimentos e percepções acerca da realidade
vivida. Para o autor, a questão não é interpretar as obras de arte, mas sim percebê-las e sentilas, ou seja, a educação estética não é a transmissão de informações sobre arte, sobre os
artistas, sobre os objetos estéticos, ela diz respeito ao sentir a si mesmo e ao mundo como um
todo.
O ser humano desde a Revolução Industrial, no século XVIII, momento em que ele
passou a fazer parte de um processo “automatizado” de produção, acabou, na maioria das
vezes, deixando de lado o sensível para dar lugar ao conhecimento metodológico e teórico da
ciência. A sociedade moderna vem, assim, substituindo a capacidade sensível - a capacidade
de o ser humano sentir e emitir estímulos pela anestesia - a negação, a incapacidade desse
sentir (DUARTE JR., 2010). O autor aponta a deseducação dos sentidos como uma das
responsáveis pela crise da sociedade contemporânea. O ser humano entrou em uma espécie de
regressão que, para Duarte Jr. (2010), chegou a níveis toscos e grosseiros. Tal regressão pode
ser vista na degradação do meio-ambiente, do espaço urbano, na falta de valores.
Dessa forma, uma educação estética busca a educação dos sentidos. Não basta
conhecer, ou seja, aproximar-se mental e intelectualmente do objeto; é preciso saber incorporar as habilidades, senti-las como parte integrante do corpo – é o “saber com o sabor”.
Para ter-se uma educação do sensível, é preciso educar os sentidos inatos ao ser humano: o
olhar, o paladar, o olfato, a audição, o tato, para que se possa ter acesso às realidades
pertencentes ou não ao seu cotidiano.
Em se tratando da literatura, por ser arte e por permitir a interação entre sujeito e
objeto, ela pode envolver esse indivíduo em uma experiência criadora de sensibilização, visto
que ela leva o leitor além da concepção de conhecimento. Segundo Duarte Jr. (2010), faz-se
necessário levar aos alunos menos informação e mais formação intelectual, por meio da
transdisciplinaridade, que trata da articulação e da integração dos conteúdos, dando maior
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sentido ao que se aprende. Não se deve ficar na técnica que é algo fora do indivíduo, pronta
para ser ensinada; mas sim fazer uso da prática a qual faz parte do corpo, podendo, assim,
desenvolvê-la. Diz o autor que é na prática, no lidar com o objeto que se passa a compreender
o entorno, perceber sua problemática, sua beleza, sua criação, que é possível sensibilizar-se,
humanizar-se, tornar-se um sujeito mais humano e mais pleno.
Schiller, em sua carta IV (1995, p. 33), fala dos opostos presentes no homem: o
selvagem, cujos sentimentos imperam sobre os princípios, reconhece a natureza como a que
comanda e despreza a arte; e o bárbaro, cujos princípios destroem os sentimentos, zomba da
natureza, mas permanece seu escravo. Schiller (1995) fala, então, do homem “cultivado”:
aquele que respeita a natureza, que a tem como sua aliada, colocando limites em suas ações. O
homem “cultivado” seria aquele que recebeu formação que busca o equilíbrio entre razão e
sensibilidade, entre natureza e liberdade, sendo orientado pelos seus princípios. Para Schiller
(1995, p. 26): “[...] para resolver na experiência o problema político é necessário caminhar
através do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade”.
De acordo com os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM), neste
mundo em que a mercadoria tem domínio sobre o sujeito, a “educação da sensibilidade”,
como o documento aponta, tornou-se tão importante quanto a científica. Segundo o
documento, por meio da arte, do ato de frui-la, da educação estética, é possível a “[...]
humanização do homem coisificado” (BRASIL, 2006, p. 53), ou seja, “cultivar” esse homem
que se preocupa apenas com a utilidade do objeto, com a técnica e com a sua funcionalidade.
Para Robinson (1993), a arte na vida do educando contribui em seis áreas, a saber:
 em desenvolver a inteligência humana em uma variedade de formas;
 em desenvolver a habilidade criativa tanto em relação ao pensamento quanto à ação;
 na educação do sentimento e da sensibilidade;
 na exploração de valores;
 no entendimento das diferenças culturais e suas mudanças;
 no desenvolvimento de habilidades físicas e perceptivas.

Isso porque, por meio da arte, é possível organizar a compreensão de mundo, os
sentimentos, as ideias, seus valores e os dos outros, em busca de expressar as experiências
vividas. Segundo o autor: “If the aims of education are in part to give pupils a sense of
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excellence and quality in human achievement, then clearly arts teaching will have a central
part to play in this”5. (ROBINSON, 1993, p. 21).
Para Davis (2008) a presença da arte na escola é essencial. A ciência oferece os
alicerces do conhecimento, mas é a arte que vai iluminar e dar sentido a ele. Para Davis
(2005, p. 13-14): “The things we think we know, and on which we build, and from which we
imagine - that’s science. The imagining, the building, the seeing beyond the given - that’s
art”6.
O jovem de hoje é criativo e crítico. A nova geração, segundo a pesquisa Box 1824
(2011), é a geração da criatividade, sendo, portanto, primordial o convívio com diferentes
tipos de arte para que eles possam conhecer e aproximar-se de objetos, levando-os ao caminho
da criação. Segundo Brazen (2011), historiadora e fundadora de uma empresa de consultoria
educacional em Cingapura, os Baby Boomers7 mudaram o cenário político mundial, a geração
X mudou o conceito da família, a geração Y mudou a maneira de trabalhar, e a geração Z
mudará o conceito da educação. No entanto, independentemente das mudanças ocasionadas
pelo novo comportamento das novas gerações, seus indivíduos continuam a ser seres que
pertencem a uma sociedade e que necessitam aprender a “ser”. Para Robinson (1993),
envolver-se com artes não se trata apenas de comunicar ideias. Trata-se de um caminho para
terem-se e criarem-se ideias. É um caminho para explorar-se o vivido e dar nova forma a ele.
A literatura, concebida como arte, vem a contribuir, assim, nesse processo.
Nessa preocupação de levar o aluno a ser um leitor que não seja apenas “coisificado”,
preparado para sua vida acadêmica e profissional, ou seja, um leitor funcional – recolhedor de
informações (BALULA, 2009) -, mas também “cultivado”, que faça uso de seu lado racional
e sensível; um leitor que não só comunique, mas também crie e dê novas formas, isto é, um
fruidor, pergunto-me: Como posso melhorar a leitura em minha sala de aula de forma a
conquistar leitores? O que posso fazer para que meus alunos gostem de ler? Como atraí-los

5

“Se os objetivos da educação são em parte dar aos alunos um senso de excelência e qualidade sobre a
realização humana, então, claramente, o ensino das artes terá um papel central a desempenhar nisto."
(ROBINSON, 1993, p. 21, tradução nossa).
6
“As coisas que nós pensamos que sabemos, e sobre a qual construímos, e da qual nós imaginamos – isso é
ciência. A imaginação, a construção, o enxergar além do dado – isso é arte.” (DAVIS, 2005, p. 13-14, tradução
nossa).
7
Os Baby boomers pertencem à geração que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, momento em que a taxa de
natalidade aumentou, causando um “boom”, ou seja, uma rápida expansão na população. Essa geração viveu em
meio a grandes transformações tecnológicas e sociais, segundo Kullock (2010): ida do homem à lua;
intensificação do capitalismo, consequentemente do consumismo; contestações políticas, e movimentos em
busca da liberdade de expressão e do pensamento, tais quais: movimento dos direitos civis, movimento hippie,
movimento pela paz, movimento feminista, etc.
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para o universo da literatura? O que posso fazer para que meus alunos sejam leitores
funcionais e fruidores?
Esse leitor - capaz de ler funcional e fruitivamente -, será chamado, aqui, de leitor
produtivo. Esse termo é inspirado na definição de Julia Kristeva (1969) quando trata do texto
produtivo. Para a autora:
Le texte est donc une productivité,ce qui veut dire: 1.son rapport à la langue dans
laquelle il se situe est redistributif (destrutif-constructif), par conséquent il est
abordable à travers des catégories logiques plutôt que purement linguistiques; 2. il
est une permutation de textes, une intertextualité: dans l’espace d’un texte plusieurs
énoncés, pris à d’autres textes, se croisent et se neutralisent. (KRISTEVA, 1974, p.
162).8

Assim, o texto produtivo concretiza-se pela relação que ele estabelece com outros
textos, mas que é percebida por um leitor também produtivo. O leitor produtivo é aquele que,
ao ler, escreve seu próprio texto, ou seja, é um leitor ativo no processo da leitura, o qual
produz significados diante do texto e, por isso, também o escreve. Para que esse leitor
intervenha na obra, Neitzel (2009, p. 21), baseada nos conceitos de Julia Kristeva, aponta que
“[...] é necessário do leitor uma postura multivalente e de co-autoria, a idéia da escrita como
um processo de escrileitura, uma escrita-pela-leitura ou uma leitura-pela-escrita”. Dessa
forma, o leitor produtivo tem a habilidade de relacionar-se com diversos tipos de texto e por
diferentes vias.
1.1 HÁBITOS DE LEITURA NO BRASIL: MOTIVAÇÃO, MEDIAÇÃO E O LEITOR EM
FORMAÇÃO
Se o fato de ler possibilita abrir-se para o outro, não é somente pelas
formas de sociabilidade e pelas conversas que se tecem em torno dos
livros. É também pelo fato de que ao experimentar, em um texto, tanto sua
verdade mais íntima como a humanidade compartilhada, a relação com o
próximo se transforma. Ler não isola do mundo. Ler introduz no mundo de
forma diferente. O mais íntimo pode alcançar neste ato o mais universal.
Michèle Petit

Petit (2008) lembra que a leitura tem papel importante. Ela contribui para que se
conheça espaços mais amplos. Por meio da leitura, os indivíduos passam a ser atores de suas
próprias vidas, porque eles adquirem seu próprio discurso ao ler, deixando de apenas
8

“O texto é a produtividade, o que significa dizer: 1. sua relação à língua em que ele se situa é redistributiva
(destrutiva-construtiva), portanto é acessível através de uma lógica em vez de categorias puramente linguísticas
2. é uma permutação de textos, uma intertextualidade: no espaço de um texto, várias declarações feitas a outros
textos cruzam-se e neutralizam-se.” (KRISTEVA, 1974, p. 162, tradução nossa).
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reproduzir os discursos dos outros. Além disso, em se tratando da leitura do texto literário, ela
colabora para a construção de um sujeito estético por trata-se de um objeto artístico, a ser
apreciado. O livro, ao ser apresentado ao sujeito dessa forma, como arte, passa a mexer com
ele por outras vias, visto que não apenas o seu intelecto é provocado, mas também seu lado
sensível, de ser humano, abrindo-lhe caminhos para a sensibilidade, a criatividade, o
refinamento de seus sentidos. Para Carvalho et al.,
Podemos entender que, na prática escolar, propiciar ao aluno conhecer arte abre-se
um caminho para que ele se aproprie de saberes culturais e estéticos inseridos nas
produções e apreciações artísticas; além disso, possibilita o desenvolvimento do
humano por meio da experiência sensível e criativa dos estudantes. Interligar razão e
sentimentos, tecer fios que sustentem uma forma mais humana de perceber e de
colocar-se no mundo pode vir a ser um dos resultados da educação estética.
(CARVALHO et al., 2012, p. 18).

Apesar da importância que a leitura tem na vida do sujeito, ela não é prioridade. A
pesquisa Retratos da leitura no Brasil, a qual considera leitor aquele que leu pelo menos um
livro nos últimos três meses, tem por objetivo avaliar como se comporta o leitor brasileiro
(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011). A pesquisa foi lançada em 2001 e teve, em 2011, sua
terceira edição, tendo como compromisso: “Contribuir com a formulação e a
implementação de políticas públicas e investir no fomento à leitura e acesso ao livro
[...]”. (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011, p. 148, grifos do autor). De acordo com a pesquisa,
entre as atividades que os brasileiros mais gostam de fazer em seu tempo livre, em 2007, ler
encontrava-se em quarto lugar; assistir à televisão, em primeiro. (INSTITUTO PRÓ-LIVRO,
2011).
Já na pesquisa de 2011, ler passou para 7º lugar na preferência do brasileiro,
continuando assistir à televisão em primeiro, seguida por ouvir música, descansar, reunir com
amigos e família, assistir a filmes em DVD e sair com amigos. A leitura, assim, está perdendo
sua força no gosto do brasileiro. Ir ao teatro, a concertos, a museus, a exposições são
atividades mais raras, visto que se encontram em 18º lugar na lista, segundo dados da
pesquisa (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011).
Percebe-se, assim, que o hábito da leitura e o contato com as artes não faz tanto parte
da vida social da maioria dos brasileiros, já que apenas 28% da população investe seu tempo
livre em leituras variadas: jornais, revistas, livros, textos da internet; e 10% dedica seu tempo
de lazer nas atividades relacionadas às artes em geral. Quais as razões do carecimento de
contato com a leitura e com as artes da maioria da população? Acesso difícil? Falta de
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motivação? Hábito que não faz parte do indivíduo? Desconhecimento pelo fato de o sujeito
não ter sito apresentado à leitura e/ou às artes? Falta de competências para lidar com o objeto?
De acordo com Machado (2012, p. 58), após sua avaliação da pesquisa Retratos da
leitura no Brasil 3, “[...] os números de leitores permanecem muito baixos. A questão
continua tendo aspectos paradoxais, que desafiam o entendimento e sugerem a necessidade de
um olhar sutil em sua apreciação”. Segundo dados da pesquisa, uma das razões para o número
baixo de leitores é a dificuldade em ler – leitura vagarosa; falta de compreensão;
analfabetismo funcional. Para Failla (2012, p. 51), esses sujeitos “não dispõem de habilidades
essências para se tornarem leitores”. A questão é que, sem essas “habilidades”, as chances de
o indivíduo tornar-se leitor reduzem-se.
Segundo a pesquisa, da faixa etária entre 14 e 17 anos, dos jovens que leem, 70% o
fazem por exigência escolar. Esse dado indica que a leitura poderá deixar de fazer parte da
vida desses jovens assim que eles não tiverem mais contato com o ambiente escolar. Ler
porque lhes é exigido aponta que a maioria dos alunos dessa faixa etária não conquistou, em
seus anos escolares, o gosto pela leitura, e, consequentemente, o hábito dela. Talvez o “olhar
sutil” de que fala Machado esteja no que a escola pode fazer para melhorar esse quadro.
Tornar-se leitor não depende apenas da disposição de “habilidades”, mas
principalmente do gosto pela leitura. Alguns usam o texto literário como pretexto para ensinar
algo: trabalhar linguagem, gramática, vocabulário; para elaboração de resumos. Contudo, o
texto literário deve ser usado sim como pretexto, mas como pretexto para conquistarem-se
leitores, para atraí-los para o mundo da leitura, visto que para o aluno ser leitor, ele necessita
ler e ler muito. Só assim, a partir do momento em que a leitura passa a fazer parte de seu
cotidiano, ele será capaz de desenvolver quaisquer competências leitoras e atingir os níveis
mais elevados de compreensão. Assim, é primordial pensar em como conquistar alunos para o
mundo da leitura de forma a envolvê-los, a abraçá-los, a cativá-los para que sejam sempre
leitores.
A vontade e o hábito de ler são processos que dependem do ambiente no qual o
indivíduo está inserido, não nasce, portanto, com ele. Para que o sujeito envolva-se com a
leitura de forma que ela passe a fazer parte de seu cotidiano dentro e fora da escola, ele
precisa de motivação, que pode até surgir, com o tempo, de si mesmo - 17% dos leitores
brasileiros afirmaram que “ninguém” influenciou-os a ler (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011,
p. 99). Não obstante, como a pesquisa Retratos da leitura no Brasil 3 aponta, dos leitores
brasileiros, 45% foram influenciados pelo docente, 43% pela mãe, 17% pelo pai. Esse dado
revela que para se tornar leitor não fica somente na dependência de nascer em uma família de
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leitores. O papel do docente, nesse processo, é de suma importância, visto que este tem,
também, a responsabilidade de aproximar o sujeito do livro. Petit aponta que “[...] não é a
biblioteca ou a escola que desperta o gosto por ler, por aprender, imaginar, descobrir. É um
professor, um bibliotecário que, levado por sua paixão, a transmite através de uma relação
individual” (PETIT, 2008, p. 166, grifos da autora).
Assim sendo, prateleiras repletas de livros não são suficientes para que surja a relação
leitor-livro, mas sim o contato entre leitor em formação e indivíduos já leitores. Afinal, como
afirmam Pereira e Ponciano (2009), falar sobre a história e sobre as lembranças que esta
evoca, sobre as personagens, leva os alunos a um posicionamento. E, nesse contexto, segundo
os autores: “O professor participa como elemento de ligação, costurando, articulando,
incentivando, discretamente interferindo, para enriquecimento no que tange ao texto em sua
materialização ou em inferências” (PEREIRA; PONCIANO, 2009, p. 63). É nesse processo
que essa relação entre leitor em formação e livro concretizar-se-á.
Para Machado (2012), a influência da família na formação de leitores está cada vez
menor. Parece que os tempos em que pais liam livros para seus filhos, ou aqueles momentos
em que os filhos assistiam aos pais com livros nas mãos estão cada vez mais limitados à
correria do dia a dia dos afazeres e dos compromissos de trabalho. Além disso, para Machado
(2012), a mídia também não ajuda no incentivo à leitura. A quem resta então esse papel de
incentivador, de motivador, de mediador no universo da leitura? Para a autora: à escola, aos
professores que, no dia a dia da vida escolar, no contato diário com os alunos, possuem, ou
pelo menos, deveriam possuir as ferramentas para se formar leitores. Afinal, é papel da escola
desenvolver cognitivamente o aluno, por meio de leituras que levem os discentes a adquirir
competências de forma ascendente e constante. Sem se esquecer, contudo, o importante papel
da família nesse processo, visto que a escola não pode ficar solitária em se tratando de leitores
em formação, já que a leitura faz-se necessária dentro e fora da escola.
Segundo Failla (2012), na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 3, abre-se um quadro
preocupante que pode influenciar o leitor em formação na educação básica. A pesquisadora
investigou o que os educadores declararam em relação aos seus hábitos de leitura. De acordo
com a autora, apesar de os entrevistados serem em número reduzido, 145, seu comportamento
pode dar mostras do quadro nacional. Consoante Failla (2012), dos 145 educadores
entrevistados pela pesquisa “13 declaram que não gostam de ler; 38 gostam um pouco; e 94
gostam muito”. Entretanto, em se tratando do que esses educadores fazem em seu tempo livre,
78 dizem assistir à televisão, 45 acessam as redes sociais e somente três afirmam ler. Um
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quadro preocupante, visto que, para formarem-se leitores, é necessário, primeiramente, que o
mediador seja leitor para que ele se envolva com a leitura e aprimore seu repertório.
A leitura dos educadores entrevistados na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 3
gira em torno da leitura de jornais (87 educadores), e 31 deles leem livros, focados em
autoajuda. Assim sendo, este é um dos principais problemas para o leitor em formação na
escola: a formação leitora dos professores. “A grande maioria não lê livros [...]”, aponta Failla
(2012, p. 46). É relevante trazer aqui o questionamento da autora: “Como despertar o gosto
pela leitura de seus alunos se seu repertório cultural e de literatura é tão escasso, e se ele
mesmo desconhece esse prazer [...]?” (FAILLA, 2012, p. 46).
Certamente, a qualidade na educação depende de vários fatores, dentre eles: a
formação do docente; as condições de trabalho do professor e sua remuneração; o número de
horas com as quais este precisa lidar em seu dia a dia de trabalho; a falta de estímulo aos
sentidos, tornando o dia a dia do docente, muitas vezes, estressante e desprazeroso; a
compreensão da família no processo educativo do aluno; o espaço da escola; a forma como
esta é gerida. No meio desse remoinho de problemáticas, encontram-se os alunos que são
afetados. Há a necessidade, assim, de um olhar que leve o professor, a escola, a universidade,
o governo, a repensar como melhorar a qualidade na educação básica – fala-se aqui de
melhorar a qualidade e não os índices. Estes automaticamente melhoram ao se ter qualidade.
É papel da escola desenvolver as competências do leitor em formação, por intermédio
de leituras que levem os discentes a adquirir competências de forma ascendente e constante
em um processo que atraia os alunos para o texto, que os faça sentir envolvidos por ele, que
os cative para o mundo da leitura. É preciso, por meio de estratégias de leitura adequadas,
conquistar o leitor, visto que, a partir do momento em que ele se sente atraído pelo texto,
aumentam suas chances de ir à procura de outros. Quanto mais o sujeito lê, mais
competências ele adquire, consequentemente, maior fluência e mais leituras. Para Brenman,
O contato com a literatura não é um dever, é um direito! Todos têm que ter a
possibilidade de se ver diante de obras literárias, de manusear seus suportes
encantadores, de explorá-las a partir da curiosidade desejante. Alguns vão se tornar
leitores, outros não, porém, saberão que nos livros há mais do que o papel e marcas
escritas. A sociedade brasileira deve permitir e garantir que seu povo tenha a chance
de conhecer essa herança cultural humana. (BRENMAN, 2005, p. 87).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
como forma de acompanhar o desempenho em leitura dos alunos da Educação Básica
Brasileira, realiza, dentre outros levantamentos, duas avaliações: o SAEB e o PISA. Segundo
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Oliveira (2011), as políticas públicas de avaliação aplicadas no Brasil podem passar a nortear
as práticas de sala de aula. Para a autora,
Na regulação nacional centralizadora, essa busca da qualidade do ensino acabou
reduzida a uma questão de ordem puramente técnica, ao ser associada diretamente
aos indicadores estatísticos e ao controle da educação. Sendo assim, acaba
disseminando uma compreensão reducionista da educação escolar, visto que a
missão a ser perseguida pelas instituições de ensino passa a ser direcionada para
atingir as metas do IDEB. (OLIVEIRA, 2011, p. 230).

As avaliações dão indícios das problemáticas pelas quais a educação perpassa, para
que, dessa forma, metas possam ser construídas. Contudo, a escola não deve ter como foco a
única preocupação com os índices, pensando seu trabalho somente no alcance de metas. Ao
voltar a atenção apenas para indicadores, corre-se o risco de empobrecer, por exemplo, o
processo cognitivo do leitor em formação. A escola deve preocupar-se em formar os sujeitos
existentes citados por Antunes (2003) e os cidadãos de consciência ativa e reflexiva indicados
por Chaui (2000). Além disso, a escola é, também, o espaço para educar e refinar estética e
sensivelmente os sujeitos, já que há a necessidade de aguçar o processo criativo do ser
humano e a forma com a qual ele lida com outros sujeitos e com seu entorno, para que ele
possa buscar a liberdade de expressão e construir uma relação entre sujeito leitor e mundo.
Levando em consideração a importância de dar a chance ao leitor em formação tornarse um leitor produtivo, que seja capaz de lidar com o texto de forma funcional e de forma
fruitiva, surgem as seguintes questões: Como as avaliações do SAEB e do PISA abordam a
leitura? Que tipo de leitor elas preconizam? O que as competências dessas avaliações exigem
do leitor?

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E DOS OBJETIVOS DA PESQUISA

A melhoria da qualidade da educação básica é um grande desafio. É uma luta que não
depende somente do que acontece dentro de uma sala de aula. Ela depende, como aponta
Libâneo (2008, p. 168), da aproximação entre “as políticas educacionais, a legislação
educacional, a pesquisa acadêmica, e o que o acontece na realidade das escolas”. Todos em
sintonia para que haja, efetivamente, melhoria na qualidade da educação. Desta forma, é dever
destes elementos: dos órgãos responsáveis pela elaboração das políticas públicas, das
universidades, das escolas, saber o que se quer, aonde se quer chegar e como.
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O novo Plano Nacional da Educação 2011-2020 (PNE), ainda a ser aprovado pelo
Congresso Nacional, estabelece em sua meta 7: “Atingir as seguintes médias nacionais para o
IDEB9” (BRASIL, 2010, p. 8):

Tabela 1 - Médias nacionais do IDEB a serem atingidas
IDEB
2011
2013
2015
2017
4,6
4,9
5,2
5,5
Anos iniciais do ensino fundamental
3,9
4,4
4,7
5,0
Anos finais do ensino fundamental
3,7
3,9
4,3
4,7
Ensino médio
Fonte: Elaborada pela autora com base em Brasil (2010).

2019
5,7
5,2
5,0

2021
6,0
5,5
5,2

A elevação das médias nacionais depende da articulação entre as macropolíticas e as
micropolíticas. Articulação que provoque, realmente, a aprendizagem do aluno, sendo o que
acontece dentro da sala de aula o ponto chave dessa união. Segundo Libâneo (2008, p. 177):
“Acredito que a análise externa das questões educacionais é sumamente importante, elas nos
põem alertas para uma visão política e contextualizada das coisas. Mas insisto: o processo
educativo, o processo de ensino é endógeno, ele acontece de dentro para fora”. Aumentar os
índices do IDEB compreende ações que, de forma direta, promovam um movimento na
cultura escolar, que deve ser provocado pelas políticas públicas, mas que precisa ter o
envolvimento dos sujeitos que atuam diretamente no processo educativo, pois é na escola que
essas políticas são implementadas.
O PNE pretende, também, como mostra a estratégia 7.25 da meta 7:
Confrontar os resultados obtidos no IDEB com a média dos resultados em
matemática, leitura e ciências obtidos nas provas do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos – PISA, como forma de controle externo da convergência entre
os processos de avaliação do ensino conduzidos pelo INEP e processos de avaliação
do ensino internacionalmente reconhecidos [...]. (BRASIL, 2010, p. 11).

O Novo Plano pretende, assim, aproximar as avaliações educacionais nacionais
realizadas pelo INEP e a avaliação do PISA, sem estar claro, entretanto, no documento, como
essa aproximação será feita – Por meio de avaliações similares? Por intermédio dos resultados
e o que estes dizem? O que se sabe é que, assim como médias nacionais foram estabelecidas
para o IDEB alcançar até 2021 (ver tabela 1 anterior), médias para os exames do PISA foram,
também, instituídas, conforme pode observar-se na tabela 2 que segue:

9

Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
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Tabela 2 - Médias nacionais do PISA a serem atingidas
PISA
2009
2012
2015
395
417
438
Média dos resultados em matemática, leitura e ciências

2018
455

2021
473

Fonte: Elaborada pela autora com base em Brasil (2010).

As políticas de avaliação, tanto nacionais quanto internacionais (IDEB e PISA), têm
mostrado o baixo nível de adequação à aprendizagem dos alunos em compreensão leitora da
escola básica no Brasil. O resultado do PISA em 2000, por exemplo, mostrou que o Brasil
ficou em um desanimador quadragésimo oitavo lugar. (INEP, 2001).
Já os resultados do PISA 2009 demonstram que o Brasil não se encontra em posição
muito diferente. No entanto, o relatório publicado pela OCDE10 considera que o Brasil está
entre um dos países com ganhos consideráveis dentre aqueles de baixo desempenho.
(OECD11, 2010a). De 396 pontos, o Brasil passou a 412 na escala geral de leitura, média além
da estabelecida pelo Plano Nacional de Educação – 395 pontos (ver tabela 2 anterior).
Contudo, a OECD (2010a) aponta que 49,6% dos alunos brasileiros que fizeram parte da
avaliação permaneceram no nível 1 de leitura. O nível 1 é considerado o nível em que o
avaliado possui uma gama limitada de habilidades. Aqueles que não alcançam o nível 2,
considerado o nível básico em proficiência leitora (OECD, 2010a), possuem dificuldades em
encontrar informações básicas e selecionar informações relevantes em um texto, fazer
conexões ou relações com a sua experiência de vida. (OECD, 2010a). Esses alunos, portanto,
encontram-se, ao considerar os estudos de Gagné, Yekovich e Yekovich (1993), nos dois
primeiros níveis de compreensão leitora: decodificação e compreensão literal, sendo capazes
de perceber o texto de uma forma superficial, chamado pelos autores de shallow processing12.
10

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização composta por 34
países industrializados cuja sede localiza-se em Paris, França. Fundada em 14 de dezembro de 1961, a
organização busca “[...] trocar informações e alinhar políticas com o objetivo de potencializar seu crescimento
econômico e colaborar com o desenvolvimento de todos os demais países membros”. O Brasil não é membro da
OCDE, entretanto, segundo a OECD (2012b), o país participa dos comitês de Organização já que faz parte do
programa “enhanced engagement”. De acordo com a OECD (2012b), o Brasil passou a ser participante em 1998
quando a organização lançou um programa cooperativo com o Brasil, o qual gerou estudos nas áreas da
agricultura, políticas públicas, impostos, reformas do mercado, seguros e pensões privadas. De acordo com a
Organização (OECD, 2012a), os 34 países membros são: desde 1961 (20 países): Alemanha, Austrália, Áustria,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, Noruega,
Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia; desde 1962 (um país): Itália; desde 1964 (um
país): Japão; desde 1969 (um país): Finlândia; desde 1973 (um país): Nova Zelândia; desde 1994 (um país):
México; desde 1995(um país): República Tcheca; desde 1996 (três países): Hungria, Polônia e Coreia do
Sul; desde 2000 (um país): Eslováquia; desde 2010 (quatro países): Chile, Eslovênia, Estônia e Israel.
11
Neste trabalho, optou-se por usar a sigla inglesa OECD - Organization for Economic Cooperation and
Development, pois a maioria das investigações feitas para a realização desta pesquisa foi nos sites da OECD em
língua inglesa. No Brasil, essa organização é conhecida como Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), a qual pode ser encontrada no seguinte endereço:
<http://www.fazenda.gov.br/sain/pcn/PCN/ocde.asp>. Acesso em: 16 nov. 2012.
12
O termo poderia ser traduzido como “processamento superficial” (tradução nossa).
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No entanto, ao levar em consideração os estudos de Gagné, Yekovich e Yekovich
(1993), é nos dois últimos níveis de compreensão leitora, inferência e monitoramento, que o
leitor tem a capacidade de embrenhar-se nos emaranhados do texto, de formar novos
conceitos, de posicionar-se perante o texto. Tal nível de processamento é chamado de deep
processing13 (GAGNÉ; YEKOVICH; YEKOVICH, 1993) – níveis necessários e importantes
na formação do leitor, pois é a partir daí que ele lidará com conceitos velhos e novos, fará
relações e criará hipóteses. Assim sendo, os níveis de compreensão leitora de Gagné,
Yekovich e Yekovich (1993) apresentam-se conforme a figura 1 que segue.

Figura 1- Níveis de compreensão leitora

Níveis de
compreensão leitora

Shallow processing

Decodificação

Compreensão literal

Deep processing

Inferência

Monitoramento

Fonte: Elaborada pela autora baseada em Gagné, Yekovich e Yekovich (1993).

Dentre as habilidades apontadas pelas avaliações do PISA em leitura encontram-se:
capacidade dos alunos em refletir e extrapolação dos conhecimentos adquiridos, aplicando em
situações novas; as quais exigem do leitor competências que vão muito além da decodificação
e da compreensão literal do texto.
O texto literário tem papel importante na formação do leitor, visto que ele pode ser
fonte que alimenta todos os níveis de compreensão leitora, revelados por Gagné, Yekovich e
Yekovich (1993), devido às características que uma obra literária pode carregar. Ao levar-se
isso em consideração, a importância de um leitor que dê conta do texto por várias vias e a
influência que políticas públicas de avaliação podem ter no andamento do cotidiano da escola,
esta pesquisa apresenta a seguinte questão problema: quais as competências que o

13

O termo poderia ser traduzido como “processamento profundo” (tradução nossa).
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leitor necessita adquirir para ser um leitor produtivo? Esta pesquisa, assim, tem como objetivo
principal:
Estabelecer relações entre as competências leitoras das avaliações do
SAEB e do PISA, os níveis de compreensão leitora e o processo de leitura e de
produção do texto literário para delinear o perfil do leitor produtivo.

Para alcançar esse objetivo pretende-se:

- identificar as competências em leitura que o SAEB indica em suas
matrizes como necessárias à formação do leitor da educação básica;
- identificar as competências em leitura que o PISA indica como
necessárias à formação do jovem leitor;
- relacionar o texto literário à aquisição dessas competências leitoras e ao
desenvolvimento do comportamento leitor do discente;
- discutir os níveis de compreensão leitora, o processo de leitura e de
produção do texto literário para delinear o perfil do leitor produtivo.

1.3 METODOLOGIA
O desejo de conhecer as competências em leitura necessárias ao leitor em formação
que o levam a se constituir em um leitor produtivo faz com que esta pesquisa seja de
abordagem qualitativa.
A pesquisa qualitativa, chamada por Bauer, Gaskell e Allum (2011, p. 23) de “soft”,
considera a relação entre sujeito e mundo. Segundo Gatti e André (2010, p. 31), a pesquisa
qualitativa leva em consideração “[...] o contexto particular em que se desenvolvem as
práticas educacionais e que se contemple os diferentes pontos de vista dos diferentes grupos
que se relacionam ao programa ou à situação estudada”. A pesquisa qualitativa, assim, não se
volta para números, mas em uma descrição dos fatos e uma análise dos dados coletados de
forma interpretativa. Sem se esquecer, contudo, que a quantidade também requer
interpretação. Para Bauer, Gaskell e Allum:
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A mensuração dos fatos sociais depende da categorização do mundo social. As
atividades sociais devem ser distinguidas antes que qualquer frequência ou
percentual possa ser atribuído a qualquer distinção. É necessário ter uma noção das
distinções qualitativas entre as categorias sociais, antes que se possa medir quantas
pessoas pertencem a um ou outra categoria. Se alguém quer saber a distribuição de
cores num jardim de flores, deve primeiramente identificar o conjunto de cores que
existem no jardim; somente depois disso pode-se começar a contar as flores de
determinada cor. O mesmo é verdade para os fatos sociais. (BAUER; GASKELL;
ALLUM, 2011, p. 24).

Esta pesquisa trará, também, alguns dados quantitativos, já que foi a partir da
quantidade que se chegou ao problema de pesquisa.
Para alcançar o objetivo principal desta pesquisa, fez-se uma revisão bibliográfica com
o intuito de identificar as competências em leitura que as avaliações do SAEB e do PISA
indicam como necessárias à formação do leitor da escola básica. Para isso, os seguintes
documentos14 foram utilizados:

PDE/Prova Brasil: ensino fundamental: matrizes de referência, tópicos e
descritores (BRASIL, 2008a).
PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: SAEB: ensino médio: matrizes de
referência, tópicos e descritores (BRASIL, 2008b).
Matrizes de referência: Língua Portuguesa (INEP, 2011f).

Descrição dos níveis da escala de desempenho de Língua Portuguesa (INEP,
2011h, 2011i).
SAEB/Prova Brasil 2011: primeiros resultados (BRASIL, 2012).

PISA 2009 Results: what students know and can do: student performance in
Reading, Mathematics and Science (OECD, 2010a).
PISA 2009 Results: Learning to Learn: student engagement, strategies and
practices (OECD, 2010b).

14

Os documentos do SAEB utilizados nesta pesquisa são públicos e estão disponíveis para consultas e
downloads no portal oficial do Inep, no seguinte endereço: <http://portal.inep.gov.br/web/SAEB/aneb-e-anresc>.
Os documentos do PISA podem ser encontrados na biblioteca online da OECD no seguinte endereço:
<http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa_19963777;jsessionid=5ifh49kcp7htb.x-oecd-live-02>.
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Os documentos do PISA15 são relatórios relacionados às características da avaliação e os

resultados publicados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OECD, 2010a, 2010b).
Os dados coletados foram analisados e referendados teoricamente com o intuito de
estabelecer relações entre as competências leitoras das avaliações do SAEB e do PISA, os
níveis de compreensão leitora de Gagné, Yekovich e Yekovich (1993), as concepções e a
função da literatura por meio das obras de teóricos da área, dentre eles: Roland Barthes
(2010), o qual trata da leitura prazerosa e da leitura fruitiva; Ítalo Calvino (1990, 2000), que
aponta dois tipos de autores, o produtivo e o atormentado; e Umberto Eco (2003, 2012), o
qual revela dois tipos de discursos presentes no texto: o persuasivo e o aberto.
Em busca de responder à questão desta pesquisa, esta dissertação está organizada em
quatro capítulos. O capítulo 1, já apresentado, tratou dos caminhos traçados até esta pesquisa,
o quadro do jovem leitor brasileiro revelado pela pesquisa Retratos da leitura no Brasil de
2011, seus objetivos geral e específicos e sua metodologia. No capítulo 2, discorre-se sobre as
políticas públicas de avaliação, SAEB e PISA, suas características, as competências leitoras
necessárias para a realização desses exames, a literatura como objeto capaz de contribuir para
a aquisição dessas competências e os últimos resultados dessas avaliações. Com esse capítulo,
procura-se analisar o quadro de compreensão leitora no qual os alunos da escola básica
brasileira encontram-se. O capítulo 3 trata da concepção e das funções da literatura e o uso do
texto literário em sala de aula como importante ferramenta para o desenvolvimento do
comportamento leitor do discente. Tecem-se, no último capítulo, as considerações finais, com
o propósito de expor as contribuições desta pesquisa para reflexões acerca das necessidades
do leitor em formação e o importante papel de um mediador nesse processo.

15

Tradução dos títulos: Resultados do PISA 2009: o que os alunos sabem e podem fazer: o desempenho dos
alunos em leitura, matemática e ciências e Resultados do PISA 2009: Aprender a aprender: o envolvimento dos
alunos, estratégias e práticas. (Tradução nossa).
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2 O SAEB, O PISA E O LEITOR EM FORMAÇÃO
O gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade material com
os livros. Um conhecimento, um patrimônio cultural, uma biblioteca,
podem se tornar letra morta se ninguém lhe der vida. Se a pessoa se sente
pouco à vontade em aventurar-se na cultura letrada devido à sua origem
social, ao seu distanciamento dos lugares do saber, a dimensão do
encontro com um mediador, das trocas,
das palavras “verdadeiras”, é essencial.
Michèle Petit

Para que um indivíduo aventure-se na cultura letrada, como diz Petit (2008), além do
encontro com o objeto livro, ele necessita de alguém que o apresente à leitura. Ele precisa de
um mediador que o conduza pelos textos quando estes ainda lhes são estranhos. É possível
aproximar o indivíduo dos lugares do saber. Entretanto, esse sujeito necessita ser apresentado
aos textos de forma que ele se envolva com a leitura para que ele passe a ler e, assim, a
adquirir as competências que o levem a ser leitor. Contudo, na escola, que leitor se quer
formar?
A aquisição de competências em leitura no espaço escolar é de suma importância para
o leitor em formação, visto que é a partir delas que esse leitor poderá compreender textos
variados, poderá refletir e discutir sobre eles. Desta forma, ele terá a chance de passar a
conviver com os textos, para, então, como afirma Petit, poder ter “acesso a espaços mais
amplos” (PETIT, 2008, p. 96).
Os resultados das avaliações do SAEB e do PISA oferecem indicadores relevantes
para ampliar a qualidade na educação básica, visto que seus resultados, ao serem analisados e
discutidos, provocam desacomodações nos sujeitos envolvidos no processo educativo. Em
relação a essas discussões, Iaeis (2013, p. 40) afirma: “Parece-me que no fundo estamos
produzindo uma mudança cultural dos sistemas educativos e é preciso introduzir o valor da
avaliação nessa nova cultura”.
Assim sendo, a seguir, trar-se-ão à baila as competências necessárias para a realização
dessas avaliações e os resultados do SAEB e do PISA no que diz respeito ao desempenho de
leitura dos estudantes brasileiros para que se possa compreender o quadro leitor em que estes
se encontram e que tipo de leitor essas avaliações preconizam. Castro afirma:
Embora a Prova Brasil seja um importante instrumento de apoio à escola para
aprimorar seu projeto pedagógico e rever práticas didáticas ineficazes, ainda são
tímidas as iniciativas de uso dos seus resultados para melhorar a sala de aula e
a formação em serviço dos professores. A maioria das escolas não sabe como
melhorar seus resultados, os sistemas de ensino enfrentam dificuldades técnicas para
apoiar pedagogicamente suas escolas e os pais ainda não entenderam o significado
da prova. (CASTRO, 2009, p. 11, grifos nossos).
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Apesar de as avaliações escolares, como a Prova Brasil e o PISA, muitas vezes não
reunirem todos os alunos de uma escola, elas dão sinais de como vai a educação. Uma das
críticas recebidas pela Prova Brasil, segundo Brasil (2008a), é que as competências medidas
pela avaliação “[...] capta apenas os aspectos superficiais dessas competências” (BRASIL,
2008a, p. 16). Entretanto, como o próprio documento afirma, são “competências básicas e
essenciais”. Sendo básicas e essenciais, os alunos necessitam adquiri-las durante seu período
de permanência no âmbito escolar, visto que esse é o local responsável pela sua formação.
Percebe-se que os resultados das avaliações do SAEB e do PISA apontam caminhos para as
decisões que o docente pode tomar perante a formação de seu leitor. Todavia, é importante
lembrar que reduzir o ensino apenas para o alcance de metas das políticas públicas pode não
ser o caminho para uma educação de qualidade, visto que muitos elementos acabam sendo
deixados de lado quando o foco é o que será abordado nas avaliações.
É indiscutível que a aquisição das competências leitoras das avaliações que serão
vistas a seguir é primordial para que o leitor em formação seja capaz de lidar com o texto. No
entanto, essas competências são suficientes para a formação de um leitor produtivo? De um
leitor que, ao estar frente a frente com o texto, possa ir além do reconhecimento de suas
marcas linguísticas? Afinal, que leitor se quer formar? Um leitor que possa reconhecer o tema
de um texto, seus elementos morfológicos e sintáticos ou um leitor que possa fazer isso, mas
também possa apreender o texto de maneira tal que ele reflita sobre o texto, analise-o, crie
hipóteses, responda a perguntas, faça novas, deixe-se perturbar, no sentido de abrir sua mente
para o novo, para o inusitado, que o tire de sua zona de conforto, que o leve a olhar de outra
forma o seu entorno, que perceba e compreenda o diferente, que apreenda o texto de forma a
construir novos?
Tendo em vista esses questionamentos, este capítulo inicia com um breve histórico
sobre alguns atos políticos que permeiam o SAEB. Em seguida, abordam-se os levantamentos
e avaliações feitos pelo INEP. A seguir, expõem-se as competências leitoras e os níveis de
desempenho em leitura dos quais fazem parte as avaliações do SAEB para identificar as
competências leitoras necessárias para a sua realização. Parte-se, então, para as características
da avaliação internacional PISA com foco em leitura, em busca das competências leitoras que
a permeiam. E, nesse contexto, discutem-se algumas relações entre os exames do SAEB, do
PISA, as competências em leitura que interpõem essas avaliações, o leitor em formação e o
texto literário como importante fonte para a formação de um leitor produtivo.
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2.1 OS CAMINHOS PARA UM PROCESSO NACIONAL DE AVALIAÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 declara, em seu capítulo III,
seção I, Art. 208, inciso VII, § 1º: “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público
subjetivo” (BRASIL, 1988, p. 139), universalizando o acesso à educação básica. De acordo
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nas décadas de 1970 e 1980, havia já a
discussão sobre a “expansão das oportunidades de escolarização” (BRASIL, 1997, p. 17). A
universalização garantida pela nova Constituição acarretou, assim, aumento de matrículas. No
entanto, de acordo com Oliveira e Araujo (2005, p. 7): “A demanda pela ampliação de vagas
era muito mais forte do que a reflexão sobre a forma que deveria assumir o processo
educativo e as condições necessárias para a oferta de um ensino de qualidade”.
A partir de 1990, como pode ser observado na figura 2 a seguir, atos importantes
relacionados à Educação, no Brasil, firmaram-se.
Figura 2 - Alguns atos relacionados à Educação Nacional

1990

1993

•Conferência
Mundial de
Educação para
Todos.
•Primeira
aplicação de
avaliação do
SAEB.

•Plano Decenal de
Educação para
Todos.

1996
•Lei de Diretrizes
e Bases da
Educação
Nacional -Lei
9.394/96.

2007
•Criado o Índice
Nacional de
Desenvolviment
o da Educação
Básica (Ideb).

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Em 1993, como resultado da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada
três anos antes pela Unesco, pela Unicef, pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial, em Jomtien, na Tailândia, elaborou-se o
Plano Decenal de Educação para Todos, que perdurou de 1993 até 2003. O Plano tinha como
foco universalizar o Ensino Fundamental e erradicar o analfabetismo no Brasil
(ALBUQUERQUE, 1993). Em 1996, a nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9.394 foi aprovada. Nela ficou determinado: “VI - 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 [...]” (BRASIL, 1996, art. 9º, inciso VI, grifos nossos).
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Contudo, avaliações já vinham sendo aplicadas antes da nova LDB. A primeira
aplicação de avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) aconteceu em
1990. Todavia, a elaboração de todo o processo deu-se nos anos de 1980, apesar de, segundo
Coelho (2008, p. 230), “[...] o interesse pela avaliação sistêmica na organização do setor
educacional já se manifestar nos anos 30”.
Como forma de acompanhar o andamento da Educação Brasileira, foi criado o Índice
Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2007 pelo INEP. O IDEB é um
sistema de avaliação que divulga a cada dois anos a situação de mais de 60.000 escolas
(OECD, 2009a). O IDEB reúne em um só indicador o fluxo escolar e as médias obtidas pelos
estudantes nas avaliações (INEP, 2009). De acordo com o INEP (2009): “Ele agrega ao
enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do INEP a possibilidade de
resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade
educacional para os sistemas”. O cálculo do índice é feito a partir dos seguintes dados:
 aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar;
 médias de desempenho nas avaliações do INEP: SAEB e Prova Brasil.
De acordo com Castro (2009, p. 12): “O IDEB será o indicador objetivo para
verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso Todos
pela Educação, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, sob a liderança do
MEC, que trata da educação básica”. Além disso, com o IDEB, as escolas de baixo
desempenho escolar são possíveis de ser detectadas, podendo, assim, obter “[...] maior
atenção e apoio financeiro e de gestão”. (BRASIL, 2008, p. 4). Para Castro, contudo,
[...] se é verdade que o Brasil avançou na montagem e consolidação dos sistemas de
avaliação, é também verdade que ainda não aprendemos a usar, de modo eficiente,
os resultados das avaliações para melhorar a escola, a sala de aula, a formação de
professores. Este, aliás, é um dos grandes desafios das políticas educacionais, sem o
qual o objetivo principal da política de avaliação perde sentido para os principais
protagonistas da educação: alunos e professores. (CASTRO, 2009, p. 7).

A seguir, discorre-se sobre as avaliações realizadas pelo INEP no que tange o SAEB:
ANRESC e ANEB. Faz-se um breve histórico dessas avaliações, perpassando pelas
características principais de cada uma, as habilidades e as competências em leitura que
permeiam esses exames, os resultados das últimas avaliações e o papel da literatura na
aquisição dessas competências.
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2.2 O INEP E O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
uma autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), de acordo com o próprio
Instituto, tem como missão “promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema
Educacional Brasileiro” (INEP, 2011a). Seu objetivo é “subsidiar a formulação e
implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de
qualidade e eqüidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores,
pesquisadores, educadores e público em geral” (INEP, 2011a). Por meio de levantamentos
estatísticos e avaliativos, os estudos são gerados em todos os níveis e modalidades de ensino
da educação brasileira.
A criação do INEP data de 13 de janeiro de 1937 por meio da lei n. 378. Inicialmente
chamado de Instituto Nacional de Pedagogia, foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 58016,
passando a chamar-se Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o qual tinha como função
ser “[...] o centro de estudos de todas as questões educacionais relacionadas com os trabalhos
do Ministério da Educação e Saúde” (BRASIL, 1937). O decreto foi assinado pelo então
presidente da República Getúlio Vargas e pelo ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo
Capanema, tendo como primeiro diretor-geral nomeado o professor Lourenço Filho.
De acordo com o INEP (2011b), outras formas de sistematização dos conhecimentos
advindos do processo educacional tinham sido tentadas em décadas anteriores; entretanto, a
criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, hoje INEP, é que estabeleceu uma
forma duradoura de documentação e investigação de assuntos relacionados à educação,
tornando-se, assim, uma referência. Em 1952, o professor e jurista Anísio Teixeira17 assumiu
a direção do Instituto, dando à pesquisa maior ênfase. Desta forma, abriram-se as portas para
o Instituto tornar-se um centro de pesquisa no âmbito educacional.
De acordo com Mendonça e Xavier (2006), a proposta de Anísio Teixeira era “[...]
fazer do INEP um centro de inspiração do magistério nacional, buscando formar a consciência
educacional comum que, para ele, seria absolutamente indispensável para o processo de
reconstrução da escola” (MENDONÇA; XAVIER, 2006, p. 6). Todavia, para as autoras, toda

16

O
Decreto-Lei
nº
580
pode
ser
encontrado
no
endereço
a
seguir:
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/5_Gov_Vargas/decreto-lei%2005801938%20inep.htm>. Acesso em: 17 jul. 2012.
17
Anísio Spínola Teixeira (1900-1971) foi educador e difusor do movimento Escola Nova. Iniciou sua trajetória
na Educação como Inspetor Geral de Ensino da Bahia. Durante toda sua vida pública, foi defensor da Educação
gratuita, obrigatória e laica (IAT, 1999).
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a estrutura formada durante a gestão de Anísio Teixeira no INEP ficou abalada com a sua
transferência para Brasília, devido ao envolvimento do educador com o projeto da
Universidade de Brasília e com o golpe militar de 1964. Foi por meio de um anteprojeto de
Darcy Ribeiro, de 8 de novembro de 1962, que o INEP transformou-se “[...] no órgão geral
federal de planejamento do MECC18 e do estudo, pesquisa, experimentação e documentação
educacional [...]” (MENDONÇA; XAVIER, 2006, p. 12). Consoante o INEP (2011b), o
instituto ganhou sua autonomia e passou a chamar-se, em 1972, Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais. O objetivo do INEP era verificar o andamento do sistema
educacional no país por meio de seus levantamentos.
Segundo o Instituto (INEP, 2011a), dentre os levantamentos feitos pelo INEP, na
atualidade, pode-se encontrar: o Censo Escolar, realizado anualmente, com o intuito de coletar
dados referentes aos estabelecimentos, às matrículas, às funções docentes, ao movimento e ao
rendimento escolar19; o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado também
anualmente, o qual busca contribuir para um melhor desempenho desse nível escolar, além de
ser usado como acesso ao nível superior e aos programas de bolsas oferecidos pelo Governo
Federal, como o programa Universidade para todos (ProUni)20. Além desses levantamentos e
avaliações, o INEP é responsável pela realização da pesquisa do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB)21 e coordena, desde 1992, no Brasil, o exame do PISA (BRASIL,
2008).
O SAEB, anteriormente chamado de Sistema de Avaliação do Ensino Público de 1º
Grau (SAEP), de acordo com Horta-Neto (2007), teve sua primeira aplicação em 199022.
Após um teste piloto realizado em 1988, no Paraná e no Rio Grande do Norte, a avaliação foi
aplicada em escala nacional.
As avaliações do SAEB acontecem a cada dois anos com o objetivo de diagnosticar o
andamento do sistema educacional brasileiro e procurar conhecer elementos que possam
causar alguma interferência no desempenho dos alunos (INEP, 2011b). De acordo com o
INEP (2011b): “As informações produzidas visam subsidiar a formulação, a reformulação e o
18

Segundo Mendonça e Xavier (2006), nessa época, para adequar-se à Lei nº 4.024/61, o Ministério da
Educação passou a denominar-se Ministério da Educação, Ciência e Cultura (MECC).
19
Para obter mais
informações sobre o Censo Escolar, visite
Censo Escolar em:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo.
20
Para saber mais sobre o Enem e o ProUni, visite os endereços: http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-oenem e http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=298.
21
Conheça todos os levantamentos e avaliações realizadas pelo Inep em http://portal.inep.gov.br/conheca-o-inep.
22
Para conhecer o caminho traçado sobre levantamentos de dados da educação com vistas à construção de um
sistema de avaliação da educação básica no Brasil, leia Um olhar retrospectivo sobre a avaliação externa no
Brasil: das primeiras medições em educação até o SAEB de 2005 de João Luiz Horta Neto (ver referência ao
final desta dissertação).
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monitoramento das políticas na área educacional nas esferas municipal, estadual e federal,
contribuindo para a melhoria da qualidade, eqüidade e eficiência do ensino”. Segundo o
INEP:
As informações obtidas a partir dos levantamentos do SAEB também permitem
acompanhar a evolução da qualidade da Educação ao longo dos anos, sendo
utilizadas principalmente pelo MEC e Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação na definição de ações voltadas para a solução dos problemas identificados,
assim como no direcionamento dos seus recursos técnicos e financeiros às áreas
prioritárias, com vistas ao desenvolvimento do Sistema Educacional Brasileiro e à
redução das desigualdades nele existentes. (INEP, 2011c).

De acordo com o INEP (2011b) e Horta-Neto (2007), desde sua primeira aplicação,
em 1990, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) teve alguns de seus
elementos alterados. Em 1990 e 1993, as mesmas características mantiveram-se. A avaliação
foi feita em relação às disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências nas 1ª, 3ª, 5ª e
7ª séries do Ensino Fundamental das escolas públicas urbanas. Para as 5ª e 7ª séries, foi
incluída, também, uma redação. A partir de 1995, a avaliação passou a ser aplicada nas 4ª e 8ª
séries (hoje, 5º e 9º anos) do Ensino Fundamental e no terceiro ano do Ensino Médio em
escolas públicas e privadas. Em 1995, a avaliação concentrou-se apenas em Língua
Portuguesa e Matemática, conforme pode ser observado na figura 3 que segue:

Figura 3 - Características das edições da avaliação do SAEB de 1990 a 1995

1990
Primeira aplicação do SAEB.

Língua Portuguesa, Matemática e
Ciências - 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino
Fundamental. Redação para 5ª e 7ª séries.

Escolas públicas urbanas.

1993
Mesmo perfil.

Língua Portuguesa, Matemática e
Ciências - 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino
Fundamental. Redação para 5ª e 7ª séries.

Escolas públicas urbanas.

1995
Mudança nas disciplinas e séries
avaliadas.
Amostra também da rede privada.

Língua Portuguesa e Matemática - 4º e 8º
séries do Ensino Fundamental e 3º do
Ensino Médio.

Escolas públicas e privadas.

Fonte: Elaborada pela autora com base em INEP (2011b) e Horta-Neto (2007).
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Entre 1997 e 2001, houve algumas modificações em relação às edições anteriores.
Para a edição de 1997, segundo Horta-Neto (2007), foram preparadas Matrizes Curriculares
de Referência, as quais serviriam como guia para a elaboração das provas. Além disso, entre
as edições de 1997 e 2001, houve nova mudança em relação às disciplinas avaliadas, as
matrizes foram atualizadas, e foram incluídos questionários socioeconômicos para estudantes
do 5º e 9º anos do Ensino fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, diretores e professores
com questões relativas aos fatores que influenciam no desempenho dos alunos - as
características socioeconômicas e culturais desses indivíduos e os hábitos de estudo dos
alunos, conforme pode ser observado na figura 4 a seguir.

Figura 4 - Características das edições da avaliação do SAEB de 1997 a 2001

1997
Elaboração das Matrizes
Curriculares de Referência.

Língua Portuguesa
Matemática, Ciências - 4ª e 8ª
séries.

Língua Portuguesa
Matemática, Ciências,
História e Geografia - 3º ano
do Ensino Médio.

Escolas públicas e privadas.

1999
Mesmo perfil.

Língua Portuguesa
Matemática, Ciências - 4ª e 8ª
séries.

Língua Portuguesa
Matemática, Ciências,
História e Geografia - 3º ano
do Ensino Médio.

Escolas públicas e privadas.

2001
Mudança nas disciplinas avaliadas.
Matrizes de Referência atualizadas.
Questionários socioeconômicos e
culturais.

Língua Portuguesa e Matemática - 5º e 9º
anos do Ensino Fundamental e 3º do
Ensino Médio

Escolas públicas e privadas.

2003
Mesmo perfil.

Língua Portuguesa e Matemática - 5º e 9º
anos do Ensino Fundamental e 3º do
Ensino Médio

Escolas públicas e privadas.

Fonte: Elaborada pela autora com base em INEP (2011b) e Horta-Neto (2007).
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A partir da edição de 2005, novas mudanças são aplicadas ao SAEB. A reformulação
do SAEB determinada pela Portaria Ministerial n. 931, de 21 de março de 2005, estabeleceu
duas novas avaliações: Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), esta mais
conhecida como Prova Brasil (INEP, 2011b) e Avaliação Nacional da Educação Básica
(ANEB). Na figura 5 a seguir, podem-se observar algumas características dessas duas
avaliações:

Figura 5 - Características da ANRESC e da ANEB

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(ANRESC)
Objetivos: estimular tanto a qualidade quanto
a equidade da educação básica, de forma a
reduzir as desigualdades e cooperar com a
democratização da gestão do ensino público.
Público alvo: cada unidade escolar do ensino
público.
Realizada bianualmente.

Avaliação Nacional da Educação Básica
(ANEB)
Objetivos: avaliar a qualidade, a equidade e a
eficiência do Ensino Fundamental e Médio
Público alvo: Feita por amostragem, em larga
escala, no ensino público e privado.
Realizada bianualmente.

Fonte: Elaborada pela autora com base em Brasil (2005).

As duas avaliações, ANRESC, conhecida como Prova Brasil, e ANEB23, chamada de
SAEB, dedicam-se a públicos alvos diferentes. A ANRESC dirige-se a todas às escolas
públicas com mais de 20 alunos nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, sendo considerada,
assim, uma avaliação censitária, a qual verifica o desempenho de cada aluno, de cada escola.
Já a ANEB volta-se à parte dos discentes dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano
do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, sendo, então, uma avaliação amostral. O
foco dos exames, após 2005, volta-se à leitura e à resolução de problemas, conforme pode ser
observado na figura 6 que segue.

23

A Aneb, avaliação cujo nome foi dado pela Portaria n. 931, de 21 de março de 2005, continua, de acordo com
Oliveira (2011), sendo chamada nos discursos dos dirigentes públicos de SAEB.
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Figura 6 - Características das edições da avaliação do SAEB de 2005 a 2011

2005
Duas avaliações:
- Anresc (Prova Brasil) - avaliação
censitária;
- Aneb (SAEB). - avaliação amostral.

Língua Portuguesa (foco em leitura) e
Matemática (foco em resolução de
problemas) - 5º e 9º anos do Ensino
Fundamental (Anresc); 5º e 9º anos do
Ensino Fundamental e 3º do Ensino Médio
(Aneb).

Anresc: escolas públicas urbanas.
Aneb: escolas públicas e privadas.

2007
Mudança no público alvo

Língua Portuguesa (foco em leitura) e
Matemática (foco em resolução de
problemas) - 5º e 9º anos do Ensino
Fundamental (Anresc); 5º e 9º anos do
Ensino Fundamental e 3º do Ensino Médio
(Aneb).

Anresc: escolas públicas urbanas e escolas
públicas rurais ( somente 5º ano).
Aneb: escolas públicas e privadas.

2009
Mudança no público alvo.

Língua Portuguesa (foco em leitura) e
Matemática (foco em resolução de
problemas) - 5º e 9º anos do Ensino
Fundamental (Anresc); 5º e 9º anos do
Ensino Fundamental e 3º do Ensino Médio
(Aneb).

Anresc: escolas públicas urbanas e escolas
públicas rurais (5º e 9º anos).
Aneb: escolas públicas e privadas.

2011

Mesmo perfil.

Língua Portuguesa (foco em leitura) e
Matemática (foco em resolução de
problemas) - 5º e 9º anos do Ensino
Fundamental (Anresc); 5º e 9º anos do
Ensino Fundamental e 3º do Ensino Médio
(Aneb)..

Anresc: escolas públicas urbanas e escolas
públicas rurais (5º e 9º anos).
Aneb: escolas públicas e privadas.

Fonte: Elaborada pela autora com base em INEP (2011b) e Horta-Neto (2007).

A ANRESC avalia a qualidade proporcionada pelas escolas, recebendo o Brasil, cada
região, cada estado, cada município e cada unidade escolar seu resultado global, procurando,
assim, “[...] estimular tanto a qualidade quanto a equidade da educação básica, de forma a
reduzir as desigualdades e cooperar com a democratização da gestão do ensino público”
(BRASIL, 2005, p. 17). Essa avaliação, segundo o PDE/Prova Brasil (BRASIL, 2008a), é
capaz de verificar se todos os alunos matriculados na escola básica valem-se de seu direito
“[...] ao aprendizado de competências cognitivas básicas e gerais” (BRASIL, 2008a, p. 11). A
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Prova Brasil é aplicada a cada dois anos, acontecendo a última em 2011. A metodologia
utilizada pela ANRESC pode ser observada na figura 7 a seguir.

Figura 7 - Metodologia da ANRESC

Público alvo
Alunos do
5º e 9º anos
do Fundamental

Disciplinas avaliadas
Matemática
Português

Anresc
Questionários aplicados
Alunos
Professores
Diretores

População
Ensino público
de áreas urbanas e rurais

Fonte: Elaborada pela autora com base em INEP (2011d).

Na Prova Brasil, medem-se as competências em leitura (Língua Portuguesa) e a
resolução de problemas (Matemática). Desse modo, o nível de desempenho em relação à
competência leitora e à resolução de problemas pode mostrar a quantas andam a
aprendizagem dos discentes em todas as disciplinas do currículo escolar, já que em Ciências,
em História, em Geografia, etc., há a necessidade de competência leitora e de resolução de
problemas. Sem essa habilidade, o direito do discente “[...] ao aprendizado de competências
cognitivas básicas e gerais” (BRASIL, 2008a, p. 11), como já apontado aqui, fica ameaçado.
De acordo com o mesmo documento, “[...] a leitura é fundamental para o desenvolvimento de
outras áreas do conhecimento e para o conseqüente exercício da cidadania” (BRASIL, 2008a,
p. 21).
A ANRESC faz uso, também, de questionários respondidos por alunos24, por
professores25 e por diretores26 com o intuito de conhecer, de acordo com o INEP (2011e), “[...]

24

O tipo de questionário usado para coletar dados sobre o nível socioeconômico dos alunos em 2007 pode ser
encontrado no seguinte endereço:
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_SAEB/menu_do_professor/questionarios/questionar
ios_3.doc>. Acesso em: 20 jul. 2012.
25
Em 2007, o questionário usado para a coleta de dados voltada aos professores encontra-se no link a seguir:
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_SAEB/menu_do_professor/questionarios/Quest_Pr
ofessor_170.000.doc>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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as condições internas e externas que interferem no processo de ensino e aprendizagem”. O
sistema de avaliação coleta, também, dados sobre as “[...] condições físicas da escola e dos
recursos de que ela dispõe”27.
Em se tratando da ANEB, esta é uma avaliação feita por meio de amostras da
população de larga escala do ensino público e do particular, de escolas das áreas urbanas e
rurais. Dessa forma, devido ao seu caráter amostral, os resultados incidem apenas para o
Brasil, para as regiões e para os estados. A avaliação é realizada bianualmente, cuja coleta e
sistematização de dados são feitas por intermédio de procedimentos metodológicos formais e
científicos a procura de “[...] produzir informações sobre o desempenho dos alunos do Ensino
Fundamental e Médio, assim como sobre as condições intra e extra-escolares que incidem
sobre o processo de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2005). A intenção, de acordo com a
Portaria n° 931 (BRASIL, 2005), é contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas
à educação que proporcionem melhoras na qualidade da educação nacional. Os objetivos são,
portanto: avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação brasileira (BRASIL,
2005). A metodologia utilizada pela ANEB pode ser observada na figura 8 a seguir.
Figura 8 - Metodologia da ANEB

Público alvo
Alunos do
5º e 9º anos do Fundamental e
do 3o ano do Ensino Médio

Disciplinas avaliadas
Matemática
Português

Aneb
Questionários aplicados
Alunos
Professores
Diretores

Amostras da população
Ensino público e particular
de áreas urbanas e rurais

Fonte: Elaborada pela autora com base em INEP (2011d).

26

O questionário elaborado para os diretores das escolas em 2007 pode ser encontrado no seguinte endereço:
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_SAEB/menu_do_professor/questionarios/Quest_Dir
etor_final.doc>. Acesso em: 20 jul. 2012.
27
Para conhecer o questionário aplicado para as escolas pelo SAEB acesse:
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_SAEB/menu_do_professor/questionarios/Questiona
rio_Escola_1.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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Além das avaliações realizadas com os alunos do Ensino Fundamental e Médio, a
ANEB aplica, também, questionários socioeconômicos aos participantes da comunidade
escolar: alunos, professores e diretores.
Tendo em vista o objetivo desta pesquisa que é estabelecer relações entre as
competências leitoras das avaliações do SAEB e do PISA, os níveis de compreensão leitora e
o processo de leitura e de produção do texto literário para delinear o perfil do leitor produtivo,
na sequência, serão apresentadas as Matrizes de Referência em Língua Portuguesa das
avaliações do SAEB para os 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e para o 3º ano do Ensino
Médio. Essas matrizes trazem competências necessárias para adquirir certas habilidades em
leitura.

2.2.1 Níveis de desempenho e competências leitoras no SAEB

A Matriz de Referência em Língua Portuguesa das avaliações do SAEB, a qual,
segundo Brasil (2008a), informa as competências e as habilidades necessárias aos alunos de
cada série escolar avaliada, foi desenvolvida em 1997, levando-se em conta os conteúdos
abordados na escola básica e a análise de professores e de pesquisadores relacionada ao objeto
a ser avaliado. Em 2001, segundo Horta-Neto (2007), a Matriz foi atualizada devido à
propagação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
O PDE/Prova Brasil (BRASIL, 2008a) aponta que há duas dimensões nessa Matriz. A
primeira dimensão trata do “objeto de conhecimento”, o qual se divide em seis tópicos
relacionados a habilidades dos alunos, a saber: Procedimentos de Leitura; Implicações do
Suporte, do Gênero e /ou do Enunciador na Compreensão do Texto; Relação entre Textos;
Coerência e Coesão no Processamento do Texto; Relações entre Recursos Expressivos e
Efeitos de Sentido; Variação Linguística.
Já a segunda dimensão trata das competências desenvolvidas pelos alunos em cada
tópico do objeto de conhecimento, sendo cada um deles divididos em competências
nomeadas, de acordo com as Matrizes, de “descritores”. Desta forma, um dos objetos de
conhecimento seria o tópico 1 – Procedimentos de leitura – e uma das competências desse
tópico seria o descritor D1 – Localizar informações explícitas em um texto. Entretanto,
“localizar informações explícitas em um texto” pode ser uma tarefa mais complexa
dependendo do nível de dificuldade de um texto. De acordo com Brasil (2008a, p. 23), “[...]
de um mesmo descritor, podem ser derivados itens de graus de complexidade distintos, tanto
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do ponto de vista do objeto analisado, o texto, quanto do ponto de vista da tarefa, como as
determinações específicas do gênero e da época em que foi produzido”. Afinal, mesmo um
texto simples pode tornar-se complexo a partir da movimentação que se faz ao redor dele, ou
seja, pelas diferentes formas com as quais se lida com o texto.
A Matriz de Referência em Língua Portuguesa diferencia os dois termos “habilidades”
e “competências”, trazendo a definição de competência, como afirma o documento, baseada
em Perrenoud: “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação,
apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles”. (BRASIL, 2008a, p. 18).
Contudo, de acordo com o próprio Perrenoud (1999), definir “competência” não é tarefa fácil,
pois: “A palavra tem muitos significados, e ninguém pode pretender dar a definição”
(PERRENOUD, 1999, p. 19, grifos do autor). Destarte, pode-se pensar que, ao usar-se o
termo, deve-se apontar o sentido em que ele será utilizado. Em seu livro Construir as
competências desde a escola, por exemplo, Perrenoud (1999, p. 21, grifos nossos) afirma: “As
competências, no sentido que será utilizado aqui, são aquisições, aprendizados construídos,
e não virtualidades da espécie”. Assim sendo, nesse caso, competência é aquilo que é
construído por meio de vivências, de trocas culturais, ou seja, não é inerente ao indivíduo.
Já o termo “habilidade”, segundo a Matriz de Referência em Língua Portuguesa,
relaciona-se às “competências já adquiridas” (BRASIL, 2008a, p. 18), ou seja, para a Matriz,
a partir do momento em que o indivíduo adquire um conjunto de competências, este passa a
ter a habilidade. Ou seja, para adquirir a habilidade da primeira dimensão, o leitor precisa
adquirir as competências da segunda dimensão. Entretanto, apesar da separação dos conceitos
de habilidade e competência feita pela Matriz (BRASIL, 2008a), o próprio documento acaba
mesclando os termos quando afirma: “A habilidade indicada por este descritor objetiva
reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
expressão” (BRASIL, 2008a, p. 98), visto que, anteriormente, o documento aponta que o
descritor, elemento da segunda dimensão, é uma competência.
Dada a complexidade do termo “competência” e sem a pretensão de defini-lo neste
trabalho, seguir-se-á o exemplo de Perrenoud (1999). Nesta dissertação, em relação à leitura,
assume-se o termo no sentido de serem ações adquiridas por um indivíduo em leitura para que
este possa ter a capacidade de interagir com a leitura, de refletir sobre ela, expressar-se,
argumentar. Por exemplo, para que um indivíduo seja capaz de argumentar, ele necessita
adquirir certas competências em leitura apontadas pela Matriz: reconhecer diferentes formas
de tratar uma informação na comparação de textos, identificar o conflito gerador do enredo
e os elementos que constroem a narrativa, estabelecer relações entre partes de um texto, etc.
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Ribeiro e Coscarelli afirmam:
Há muita complexidade envolvida em cada descritor. O fato de ser uma matriz geral
de avaliação da leitura pode ser uma justificativa para que cada item que a compõe
seja propositadamente vago e amplo, pois assim se acolhe uma diversidade de
possibilidades e níveis de dificuldade da mesma habilidade. (RIBEIRO;
COSCARELLI, 2010, p. 327).

Desta forma, sem a intenção de esgotar todos os elementos que as competências
podem abarcar, a seguir, esta pesquisa apresenta os descritores trazidos pela Matriz de
Referência em Língua Portuguesa para os 5º e 9º anos do Fundamental e para o 3º ano do
Ensino Médio presentes em dois documentos: PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação:
Prova Brasil: ensino fundamental: matrizes de referência, tópicos e descritores (BRASIL,
2008a) e PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil: ensino médio:
matrizes de referência, tópicos e descritores (BRASIL, 2008b). Serão abordados, assim,
alguns pontos vistos como relevantes para o desenvolvimento do leitor em formação em cada
descritor. Além disso, far-se-á a relação desses descritores com a leitura do texto literário para
que se possa perceber como a literatura pode contribuir na ampliação dessas competências.

2.2.1.1 COMPETÊNCIAS EM LEITURA DO SAEB

A vivência de situações fictícias pelas quais passam os personagens de
determinada obra permite que o leitor direcione seu olhar para si,
passando a se conhecer melhor além de perceber o outro. Nesse sentido,
podemos afirmar que a literatura colabora para nossa formação
humanística, ela nos permite um crescimento individual e social.
Adair de Aguiar Neitzel

As palavras de Neitzel (2006), em relação à literatura, remetem às falas de Todorov –
“A literatura pode muito” -, e de Calvino – “Há coisas que só a literatura com seus meios
específicos nos pode dar” -, trazidas já no início deste trabalho. A literatura é assim: ela
permite o crescimento individual, social; ela abre caminhos para o conhecer, o perceber, o
sentir.
Para os PCNEM (2006), por meio da literatura, pode-se dialogar com a obra em busca
de significações. Ela possibilita reinterpretar o mundo em que se vive. É uma experiência da
qual o sujeito tem de fazer parte não pelo excesso de estudos sobre escolas literárias, estilos,
etc., mas pelo contato com o texto, com o estranhamento que este possa causar, de forma que
o leitor amplie seus horizontes, sua forma de sentir e de pensar. Para os PCNEM, apostam-se
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[...] em práticas de leitura por meio das quais os alunos possam ter acesso à
produção simbólica do domínio literário, de modo que eles, interlocutivamente,
estabeleçam diálogos (e sentidos) com os textos lidos. Em outros termos, prevê-se
que os eventos de leitura se caracterizem como situações significativas de interação
entre o aluno e os autores lidos, os discursos e as vozes que ali emergirem,
viabilizando, assim, a possibilidade de múltiplas leituras e a construção de vários
sentidos. (BRASIL, 2006, p. 33).

Para o leitor em formação, é crucial que ele adquira as competências em leitura por
meio do ato de ler em si, embrenhando-se em textos que o leve muito além do explícito. Isso
pode ser feito, com a ajuda de um leitor mais experiente, de forma implícita por meio de
leituras e reflexões sobre a leitura. Para Todorov:
Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o escritor não faz a
imposição de uma tese, mas incita o leitor a formulá-la; em vez de impor, ele
propõe, deixando, portanto, seu leitor livre ao mesmo tempo em que o incita a se
tornar mais ativo. Lançando mão do uso evocativo das palavras, do recurso às
histórias, aos exemplos e aos casos singulares, a obra literária produz um tremor de
sentidos, abala nosso aparelho de interpretação simbólica, desperta nossa capacidade
de associação e provoca um movimento cujas ondas de choque prosseguem por
muito tempo depois do contato inicial. (TODOROV, 2010, p. 78).

Desta forma, a literatura é parte essencial da formação do leitor. O convívio incessante
com ela colabora no desenvolvimento de competências leitoras que levam o leitor a ver o
texto, dependendo das práticas que o rodeiam, além de seu sentido literal. Assim sendo, a
seguir, este trabalho tratará das competências em leitura que fazem parte da Matriz de
Referência de Língua Portuguesa, a qual foi elaborada para que seja conhecido o que se
espera dos alunos avaliados e a literatura como ferramenta valiosa para o desenvolvimento
dessas competências.
As Matrizes para o 9º ano do Ensino Fundamental e para o 3º ano do Ensino Médio
são as mesmas. Há 21 descritores (D1 a D21) com as competências a serem desenvolvidas. Já
a Matriz do 5º ano do Ensino Fundamental possui 15 competências (D1-D15). As
competências são as mesmas do 9º e do 3º, entretanto o número dos descritores varia, por
exemplo: o descritor D7 (identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que
constroem a narrativa), para o 5º ano do Fundamental, corresponde ao D10 do 9º ano do
fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. Apesar de as competências serem as mesmas, o
grau de dificuldade está no tamanho e na complexidade dos textos e nas tarefas estabelecidas.
O objetivo é: quanto mais alto o nível de escolaridade do aluno melhor desempenho este
precisa demonstrar. Os quadros de 1 a 6 a seguir mostram cada tópico da primeira dimensão e
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as competências a serem desenvolvidas, segundo a Matriz de Referência em Língua
Portuguesa para os 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e para o 3º ano do Ensino Médio.28
Quadro 1 – Matriz de Referência de língua Portuguesa - Tópico 129
Primeira Dimensão
Segunda Dimensão
Objetos do conhecimento
Competências
D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
Tópico 1 - Procedimentos
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
de Leitura
D6 – Identificar o tema de um texto.
D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2008b).

No tópico I, percebe-se que as competências envolvidas vão além da decodificação de
textos, pois elas verificam, por exemplo, se o leitor avaliado é capaz de inferir uma
informação implícita (descritor D4); de identificar o tema (descritor D6), o qual, dependendo
do texto, pode encontrar-se implícito. Para inferir, há a necessidade de o leitor refletir sobre o
texto e, muitas vezes, fazer conexões com seu conhecimento de mundo. Ele precisa, assim, ler
nas entrelinhas. Já, para distinguir um fato de opinião, o leitor necessita usar sua criticidade
para separar os acontecimentos do juízo de valor. O uso dessas competências pode tornar-se
uma tarefa mais difícil, dependendo da complexidade do texto e, principalmente, da forma
como este é tratado.
Os documentos do PDE (BRASIL, 2008a, 2008b) consideram as tirinhas, as
propagandas, os rótulos e o texto literário importantes instrumentos para desenvolver a
inferência. Há textos literários que possuem uma estrutura mais profunda, exigindo do leitor a
entrada nas entrelinhas, a descoberta de seus ocultos. Assim, dependendo por que caminhos o

28

No apêndice A, desta dissertação, há um quadro resumitivo das competências de leitura e das habilidades que
os alunos do 5º, 9º e 3º anos da educação básica devem adquirir e como e com que gêneros trabalhar para que os
alunos adquiram essas competências. Os dados desse quadro foram retirados dos documentos: PDE/Prova
Brasil: ensino fundamental: matrizes de referência, tópicos e descritores (BRASIL, 2008a) e PDE: Plano de
Desenvolvimento da Educação: SAEB: ensino médio: matrizes de referência, tópicos e descritores (BRASIL,
2008b).
29
Há um erro de digitação na matriz e nos exemplos e comentários de questões do 9º ano do Ensino
Fundamental no sítio do Inep (Inep, 2011f). No documento Matrizes de Referências: Língua Portuguesa
(Arquivos compactados no formato ZIP), no tópico I - Procedimentos de Leitura -, há o descritor D11 –
Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, e, no tópico IV - Coerência e Coesão no Processamento do
Texto -, há, também, o descritor D11, mas, desta vez, com o título: Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto. Nas matrizes de referência do 9º ano, assim, não há o descritor D14. Já, nos
documentos de exemplos e comentários de questões dessa mesma turma, o descritor D11 - Distinguir um fato da
opinião relativa a esse fato é nomeado D14. Neste trabalho, segue-se a nomeação dada por Brasil (2008a) descritor D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto e D14 – Distinguir
um fato da opinião relativa a esse fato.
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texto é abordado, o leitor em formação pode ser conduzido por vias que contribuam para a
percepção de inferências, por consequência, para a construção de sentidos.
Ao adentrar-se o texto pelas estradas do explícito, os discentes que ainda estão
aprendendo a lidar com um texto, pois são leitores em formação, só perceberão as
informações expostas claramente pelo autor em sua narrativa, atingindo, apenas, o descritor
D1. Agora, se tomarem-se as vias do implícito, esses aprendizes poderão notar elementos que
passariam despercebidos se ninguém lhes mostrasse as diversas possibilidades de leitura.
Umberto Eco (2010), em seu livro Os limites da interpretação, traz um exemplo de
como se pode tratar inadequadamente uma obra literária: ler Édipo Rei, de Sófocles, “[...]
como um romance policial, em que a única coisa interessante se resumisse em encontrar o
culpado”. (ECO, 2010, p. 9). “Tomar as vias do implícito” requer um exercício que não seja
episódico, visto que a passagem do explícito para o implícito necessita de quantidade e
qualidade. Esse é o nó górdio da questão. Para que o leitor em formação desenvolva suas
competências leitoras, ele não pode ficar atado ao texto fácil, cujas informações precisam
apenas ser localizadas. Ele necessita adentrar o texto de forma a buscar diferentes formas de
perceber o não dito, e, também, refletir sobre o dito e o não dito.
Do tópico 2, duas competências fazem parte, como se pode observar no quadro 2 que
segue.
Quadro 2 – Matriz de Referência de língua Portuguesa - Tópico 230
Primeira Dimensão
Segunda Dimensão
Objetos do conhecimento
Competências
Tópico 2 - Implicações do
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
Suporte, do Gênero e/ou do
(propagandas, quadrinhos, foto, etc.).
Enunciador na Compreensão do D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
Texto
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2008b).

No descritor D5, o leitor precisa saber lidar com a linguagem verbal e não verbal, ou
seja, ele necessita relacionar texto e imagem. Ao conduzir o leitor em formação a fazer essa
relação, a ele dá-se a possibilidade de dar novos sentidos ao texto, novas ressignificações. O
PDE traz, como fontes importantes para adquirir a competência D5, textos que contenham
dados estatísticos, gráficos, mapas, desenhos, fotos, revistas em quadrinhos, tirinhas quaisquer textos que integrem texto e imagem. O PDE, no entanto, não menciona textos em
ambientes digitais, como a poesia eletrônica, material rico na combinação texto-imagem, o

30

O descritor D12, para o 5º ano do ensino fundamental, é nomeado de D9.
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qual exige do leitor competências que diferem da leitura de poesias verbais impressas, pois
explora a imagem à exaustão, sendo a postura do leitor, nesse processo, determinante na
construção de sentidos.
No poema eletrônico Scalpoema, por exemplo, há a transposição de uma obra em
prosa para uma obra em verso, ocorrendo também a transposição de forma e conteúdo. Nesse
poema, o encontro de uma pluralidade de recursos (imagens, sons, mensagens verbais) forma
um conjunto equilibrado entre animação, apelo verbal e musical cuja progressão coloca o
leitor em uma posição de espera pela sua continuidade. O poeta abstrai do romance Memórias
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, as palavras para construir seu próprio poema,
em uma dança de letras conduzidas por uma música envolvente. O texto de Alvarez nasce por
meio de uma epígrafe de Machado, e o movimento que o poeta confere às palavras do Bruxo
do Cosme Velho fazem com que o leitor perceba essa construção intertextual.
Figura 9 - Scalpoema de Joeser Alvarez

Fonte: Recortada pela autora de Arteonline 31.

Na epígrafe de Machado, as memórias são póstumas, mas para Alvarez são postas,
apesar de querer ver além. O autor representa a “Memória Posta” por meio da figura de uma
ampulheta, cujo cair da areia remete-nos a pensar em um tempo que se finda. A cor preta
escolhida pelo autor alude, também, a esse tempo finito: a areia passou, o tempo acabou. Mas
restam as memórias.
Segundo os PCNEM:
Poemas, contos, crônicas, dramas, são gêneros que, assim como os romances, têm
suas próprias exigências de fruição e estudo. Por exemplo, analisar aspectos técnicos
dos poemas sem antes lê-los mais de uma vez, silenciosamente, em voz alta, sem
antes sentir com o corpo sua força sugestiva, sem antes comentá-los, perceber e
entender as imagens, as relações entre som e sentido, entre os elementos da
superfície textual, é obrigar a um afastamento deletério dessa arte. (BRASIL, 2006,
p. 79).
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Identificar a finalidade do texto, descritor D12, trata do leitor apontar a função social
do texto, se ele serve para informar, para advertir, para recomendar, para instruir, para
divertir, para convencer. Entretanto, não basta o leitor em formação identificar a finalidade,
ele precisa avaliar se o texto é eficiente no que ele propõe - sua relevância, sua utilidade e sua
qualidade.
O quadro 3, a seguir, aborda as duas competências que fazem parte do tópico 3.
Quadro 3 – Matriz de Referência de língua Portuguesa - Tópico 332
Primeira Dimensão
Segunda Dimensão
Objetos do conhecimento
Competências
D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das
Tópico 3 - Relação entre
condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.
Textos
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões
relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2008b).

Fazer a relação entre textos que contenham um mesmo tema pode mostrar ao leitor
que um objeto, uma situação, um acontecimento podem provocar diferentes olhares. Opiniões
sobre um mesmo assunto diferem. Contudo, o leitor, além de fazer esse reconhecimento, ele
precisa, também, tirar suas próprias conclusões, posicionar-se perante o tema. Para o PDE
(BRASIL, 200b, p. 43): “A habilidade de comparar dois ou mais textos sobre um mesmo tema
exige maturidade e discernimento, que devem ser desenvolvidos também na escola”.
Identificar, assim, não é suficiente.
Quando o leitor defronta-se com opiniões distintas sobre um mesmo assunto, ele passa
a perceber ideias contrárias às concepções uns dos outros, que podem, também, ir de encontro
às do leitor. Este precisa reagir ao texto, buscar elementos com os quais ele concorda ou não e
argumentos para sustentar sua opinião. Logo, um leitor experiente necessita ajudar o leitor em
formação nesse processo.
Machado (2002) afirma que a capacidade de argumentar é uma competência que
necessita ser adquirida na escola. Ninguém nasce sendo um bom argumentador, é preciso que
o aluno aprenda isso no ambiente escolar. Para o autor (MACHADO, 2002, p. 142): “Não
basta a um advogado estar convencido da inocência de seu cliente; é preciso ser competente
para evidenciá-la por meio da argumentação convincente [...]”.
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Para que o aluno desenvolva sua capacidade de argumentar, ele necessita ler, e ler
muito, falar sobre a leitura, ler diferentes textos sobre o mesmo tema, perceber os pontos de
vista distintos, discuti-los, tudo em busca de criar sua própria opinião e defendê-la. Para Petit
(2008, p. 71): “Quanto mais formos capazes de nomear o que vivemos, mais aptos estaremos
para vivê-lo e transformá-lo”. (PETIT, 2008, p. 71). Muitas vezes, a leitura de um livro na
escola tem como foco a realização de um trabalho para nota, um resumo, por exemplo, que
não ajuda o aluno, na maioria das vezes, a refletir, a argumentar, a criar. Portanto, isso não o
ajuda a aprender a refletir e discutir, a discutir e questionar, a questionar e argumentar. Para
Machado (2002), é na escola que os indivíduos devem adquirir competências básicas, as quais
são: capacidade de expressão, de compreensão, de interpretação, de colaboração, de trabalho
em equipe, de organização das ideias; de forma a levar o indivíduo a tomar decisões,
solucionar problemas, traçar objetivos e alcançá-los.
Os Planos (BRASIL, 2008a, 2008b) trazem matérias de jornal, de revista, campanhas
publicitárias, textos retirados da Internet como fontes que colaboram no desenvolvimento da
capacidade de reconhecer posições distintas. O texto literário é, também, importante fonte
para desenvolver as competências desse tópico, visto que, dentro de uma mesma obra, podemse perceber opiniões distintas entre as personagens e, também, obras que tratam de um mesmo
tema, mas que o tratam de forma diversa, incluindo a forma com a qual o autor lida com os
acontecimentos. Ao exemplo do conto A Dama do Cachorrinho de Anton Tchekhov, escrito
em 1899, e A Dama do Cachorrinho de Joyce Carol Oates, escrito em 1972, e perceber uma
mesma história contada pelo ponto de vista de diferentes personagens. Na obra de Tchekhov,
a história de dois amantes é contada pelo ponto de vista do homem. Na versão de Oates, pela
da mulher. O conto de Tchekhov é linear, enquanto o de Oates é repleto de idas e vindas,
revelando os conflitos da personagem.
As reações das personagens podem ser percebidas, por exemplo, em uma cena em que,
após algum tempo, os amantes encontram-se no teatro. O homem reage de uma maneira; a
mulher, de outra. O homem, sozinho; a mulher, acompanhada. O homem, ditoso; a mulher,
pávida.
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Figura 10 - Cenas dos contos A dama e o cachorrinho
• Ana Sierguéievna entrou também. Sentou-se na
terceira fileira e, quando Gurov a olhou, sentiu
apertar-se o coração e compreendeu com nitidez
que não existia, agora, para ele, em todo o
mundo, pessoa mais próxima, querida e
importante. Aquela pequena mulher, perdida no
meio da multidão provinciana, que não se
distinguia das demais e tinha nas mãos um
lorgnon vulgar, enchia-lhe agora a vida, era sua
aflição e sua alegria, a única felicidade que
almejava. Ao som da orquestra ordinária, dos
péssimos violinos locais, ele pensava em como
ela era bonita. Pensava e sonhava.
(TCHEKHOV, 2011).

A dama e o
cachorrinho

• Lá estava ele. Estava lá, no corredor entre as
cadeiras, a poucos metros, olhando para ela. Ela
se inclinou imediatamente para frente em sua
cadeira, levando a mão ao rosto como que para
se safar de um golpe – mas então a multidão nos
corredores o envolveu, e ele desapareceu. Ela
pressionou ambas as mãos contra as faces. Ele
não estava lá, era somente sua imaginação. —
Meu Deus! Ela sussurrou. Ela estava sozinha. O
marido tinha ido ao hall de entrada para fazer
uma chamada telefônica, pois estavam no
intervalo do concerto, uma quinta-feira à noite.
Agora ela o viu de novo, claramente. Ele estava
lá parado, olhando para ela. Sentiu o sangue se
agitar dentro de seu corpo, escoando de sua
cabeça ... ela iria desmaiar...(OATES, 2011).

A dama e o
cachorrinho
Fonte: Elaborada pela autora.33

Ao confrontar esses contos, o leitor em formação pode ser levado, sem que se dê
conta, a “reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema”. Muitos textos relacionam-se entre si, conversam uns com outros,
mostrando pontos de vista convergentes e divergentes. Contudo, como apontam Jouve et al.:
Se considerarmos que o que distingue a literatura das outras produções escritas é sua
dimensão estética (a literatura é a arte da linguagem), precisamos nos perguntar o
que traz essa identidade. Para mim, uma das características mais importantes do
campo artístico é a liberdade de expressão (como não tem finalidade prática, a obra
de arte pode se permitir tudo). Assim, uma das funções da literatura é a de expressar
pontos de vista inéditos ou a de antecipar conhecimentos futuros. (JOUVE et al.,
2010, p. 215, grifos nossos).

O texto literário, além de contribuir com a ampliação das competências leitoras, ele
colabora para a construção de significados os quais o leitor é convidado a fazer. A literatura,
como arte inserida no contexto escolar, permite que o leitor construa uma relação entre leitor
e mundo. A arte tem, segundo Davis (2005), grande impacto na imaginação do indivíduo – ela
leva o sujeito a perceber e a importar-se com seu entorno por meio de seus múltiplos
significados e das diferentes situações com as quais o leitor depara-se. É fundamental, dessa
33

Os contos de Anton Tchekhov e Joyce C. Oates foram disponibilizados pela Universidade Federal de Santa
Catarina na disciplina de Introdução aos Estudos da Tradução I, durante o curso de Letras Inglês desta
pesquisadora em 2011. As fotos dos autores foram retiradas de <https://www.7letras.com.br/autor?id=530> e
<http://writing.upenn.edu/wh/people/fellows/oates.html>. Acesso em: 20 out. 2013.
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forma, que a escola preocupe-se não somente com o desenvolvimento de competências mas
também com a educação estética do sujeito de forma que este passe a sentir e a expressar-se.
Em se tratando de coesão e coerência, tópico 4 da Matriz, sete competências foram
estabelecidas, como se pode observar no quadro 4 que segue.
Quadro 4 – Matriz de Referência de língua Portuguesa - Tópico 434
Primeira Dimensão
Segunda Dimensão
Objetos do conhecimento
Competências
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando
repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um
texto.
D7 – Identificar a tese de um texto.
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para
sustentá-la.
Tópico 4 - Coerência e Coesão
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
no Processamento do Texto
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que
constroem a narrativa.
D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto.
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto,
marcadas por conjunções, advérbios, etc.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2008b).

Em relação à competência D2, o que quer ser avaliado é se o leitor é capaz de
identificar termos responsáveis pela coesão do texto, que dão progressão às ideias. Tais
elementos, muitas vezes, são utilizados para evitar a repetição de vocábulos, para unir as
partes do texto, como pronomes e advérbios. Grosso modo, o leitor tem a competência de
compreender como o texto foi organizado, a relação entre as palavras e as frases contidas no
texto.
A competência D10, além de referir-se ao leitor reconhecer o conflito da narrativa, o
elemento responsável por toda a tensão do enredo, diz respeito ao leitor identificar como a
narrativa foi construída, a sequência dada pelo autor. Os Planos (BRASIL, 2008a, 2008b)
apresentam a narrativa como um texto que inicia pela apresentação do contexto, seguido pela
instalação do conflito, partindo para o clímax e, após, o desfecho - uma estrutura que segue
uma sequência, diga-se, organizada, ou seja, uma narrativa linear.
A leitura de A Metamorfose, de Franz Kafka, livro publicado pela primeira vez em
1915, pode gerar debates por tratar-se de uma obra que tem como característica a deformação
34
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da realidade, a expressão dos sentimentos sem preocupação com descrições objetivas. É uma
obra que desconstrói a teoria de que narrativas são formadas por uma situação inicial, pelo
desenvolvimento, pelo clímax e pelo desfecho; visto que Metamorfose, em suas primeiras
linhas, já traz o clímax da obra: “Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório
Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto” (KAFKA, 2000, p. 4). O
leitor em formação tem o direito de conviver com essas (des)estruturas para que ele possa
lidar não somente com textos lineares. Uma das características principais da literatura
contemporânea é a não linearidade dos textos. Desta forma, os alunos precisam conviver com
esses tipos de obras. Para Canton: “As narrativas enviesadas contemporâneas também contam
histórias, mas de modo não linear. No lugar do começo-meio-fim tradicional, elas se
compõem a partir de tempos fragmentados, sobreposições, repetições, deslocamentos. Elas
narram, porém, não necessariamente resolvem as tramas”. (CANTON, 2009, p. 15).
A Metamorfose é uma obra assim. Sua desestruturação causa estranhamento - a não
linearidade do texto desafia o leitor a ir à busca de sentidos, a percorrer caminhos, várias
vezes, de idas e vindas. Para Neitzel, obras não lineares provocam o leitor a um “ato de leitura
– montagem” (NEITZEL, 2009, p. 48).
O caráter fantástico da obra de Kafka com seu protagonista que se transforma em um
inseto gigante leva-o a um conflito maior interior do que exterior, fazendo dessa obra
expressionista um baú de discussões. Os acontecimentos em torno dessa história levam a
debates relacionados ao trabalho, à família, à alienação, à solidão, à sensibilidade artística –
uma fonte que alimenta o aluno-leitor com pensamentos, reflexões, dúvidas e
questionamentos. Umberto Eco (2012) aponta as obras de Kafka como obras indefinidas, de
compreensões sempre novas.
[...] processo, castelo, espera, condenação, doença, metamorfose, tortura, não são
situações a serem estendidas em seu significado literal imediato. Mas, ao contrário
das construções alegóricas medievais, aqui os sobre-sentidos não são dados de modo
unívoco, não são garantidos por enciclopédia alguma, não repousam sobre nenhuma
ordem do mundo. (ECO, 2012, p. 47).

Com obras como essa de Kafka, pode-se levar o leitor em formação a analisar, a
avaliar e a criar, visto que há a necessidade de inter-relacionar os acontecimentos da narrativa
e sua relevância em busca de respostas. Deste modo, se o professor é um bom mediador de
leitura, a desestruturação da obra de Kafka leva a discussões paralelas, desenvolvendo muitas
outras competências além de reconhecer o conflito gerador e a estrutura da narrativa.
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Os Planos de Desenvolvimento (BRASIL, 2008a, 2008b) aconselham, para o Ensino
Fundamental, o uso, a princípio, de textos simples, passando aos mais complexos, de forma
que o aluno possa perceber a estrutura da narrativa. Já, para o Ensino Médio, o documento
aponta o uso de textos clássicos para que os alunos familiarizem-se com os recursos utilizados
por autores de diferentes épocas. O docente necessita ter em mente, no entanto, dois pontos
importantes: os menores podem, também, lidar com obras não lineares, haja vista livros como
A Caligrafia de Dona Sofia35, de André Neves, o qual se apresenta de forma não linear, com
textos entrecruzados, provocando uma leitura muito dinâmica. Além disso, um clássico não
significa somente textos de séculos anteriores, mas também textos contemporâneos capazes
de levar o leitor à fruição.
Os livros clássicos, ou seja, aqueles que vão muito além de uma história bem contada,
independentemente de serem, como afirma Calvino (2000), antigos ou modernos, “[...]
servem para entender quem somos e aonde chegamos [...]” (CALVINO, 2000, p. 17). Além
disso, são carregados de “criações de toque poético” (CANDIDO, 1995, p. 242). Para Calvino
(2000, p. 12): “Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer,
quando são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos”. Isso se dá porque,
como aponta Calvino (2000), são livros que nunca acabaram de dizer o que tinham para dizer,
provocando discussões que vão desde uma mera conversa em um café até defesas de teses de
doutorado. Ou, ainda, os clássicos são, como afirma Lajolo (2001), nem textos
contemporâneos, nem da Grécia antiga, são aqueles textos excelentes, “acima de qualquer
suspeita” (LAJOLO, 2001, p. 20).
O descritor D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do
texto -, trata de o leitor ser capaz de identificar as relações entre as causas de um
acontecimento e as consequências provocadas. Para isso, o leitor precisa compreender os
elementos utilizados para organizar o texto, os quais lhe dão coerência e coesão. Os
documentos do PDE (BRASIL, 2008a, 2008b) alertam que as notícias de jornal são bons
textos para trabalhar esse descritor. Todavia, o docente precisa levar em conta que textos
literários contribuem, e muito, para o desenvolvimento dessa competência, visto que as
narrativas vêm carregadas de acontecimentos, suas causas e suas consequências.
Beijo no asfalto36, uma tragédia de Nelson Rodrigues, escrita em 1960, traz a história
de Arandir, um homem casado de bom coração que ao ver um atropelado moribundo e
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desconhecido não pensa duas vezes antes de atender-lhe um pedido: um beijo na boca. As
consequências desse ato provocam reviravoltas abaladoras na vida do protagonista. A não
aceitação do “homem atraído pelo homem”, independentemente da sua veracidade, levou a
vida de Arandir a consequências drásticas. Nelson Rodrigues constrói seu texto em meio a
falas não concluídas, discursos interrompidos, repletos de adjetivos rebuscados: melíflua,
fremente, pérfida, cabendo ao leitor o papel de viajar dentre as múltiplas relações advindas de
um ato impensado.
O texto literário, em muitos casos, encontra-se carregado de acontecimentos, de causas
e de consequências explícitas e implícitas, podendo o leitor ir à busca de sentidos,
ressignificando a obra. O texto que oferece ao leitor uma relação aberta de construção de
significados permite que ele se construa como leitor, pois este extrapola o texto, vai além da
mera decodificação. Em se tratando da leitura na escola, é preciso que o docente alimente os
alunos com textos intrigantes e desafiantes para, além de conquistar leitores, fazer com que
esses discentes desenvolvam suas competências e cresçam como leitores. Para Lajolo:
Para que a leitura cumpra o papel que precisa cumprir na vida dos alunos, a escola
não pode ter como padrão uma leitura mecânica e desestimulante. Ao contrário. A
escola pode e precisa tornar seus alunos capazes de uma leitura abrangente, crítica,
inventiva. Só assim os livros farão sentido na vida deles. E só assim a escola estará
ensinando seus alunos a usarem leitura e livros para viverem melhor. (LAJOLO,
2005, p. 13).

O professor precisa provocar o leitor em formação. Cabe ao docente propor
questionamentos, chamar o aluno para a leitura ativa, abrir caminhos para que seu aluno
torne-se um fruidor, um leitor que renove uma obra literária a partir das reações que esta
possa provocar-lhe. De acordo com Pereira (2008, p. 27): “A leitura não sacia a curiosidade,
apenas a ameniza. Acena com possibilidades, inclui referências inusitadas, semeia dúvidas,
revela contradições, derruba verdades, resgata incongruências, instaura, enfim, um instigante
jogo intelectual”. Nesse “jogo intelectual”, o leitor necessita manifestar ponto de vista, precisa
ler criticamente o texto, precisa buscar, na narrativa, elementos que deem suporte aos novos
sentidos. Entretanto, para chegar a isso, o aluno, como leitor em formação, precisa de um
leitor experiente que o conduza por essas vias.
O descritor D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc. -, diz respeito às relações estabelecidas por elementos
conectores, responsáveis pela coerência de um texto. Um texto coerente forma-se por meio da
relação lógica entre as ideias, tornando-o “harmônico” de forma que todas as suas partes
unem-se sem deixar espaço para falta de nexo e contradição. Os Planos (BRASIL, 2008a,
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2008b) indicam textos argumentativos e textos informativos presentes em jornais como
excelentes fontes para trabalhar essa competência.
Contudo, é preciso ter ciência de que a coerência/incoerência de um texto não está,
apenas, nas relações entre os conectores. Ilha das Flores37, um texto poético de um
documentário sobre a sociedade de consumo, é totalmente coeso. Ele apresenta perfeita
interligação de seus elementos linguísticos, tais como: “O tomate, ao contrário da baleia, da
galinha, dos japoneses e dos demais seres humanos, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o
tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800”. Essa
sequência de palavras segue uma ordem natural cujos enunciados encontram-se bem
articulados levando à compreensão textual. Entretanto, um texto coeso pode não ser,
necessariamente, coerente. Exemplo disso é a fala que trata da alimentação dos porcos cujos
restos servem para os seres humanos da Ilha das Flores alimentarem-se. A frase é totalmente
coesa, pois seus elementos linguísticos estão perfeitamente ligados entre si: “Do lado de
dentro da cerca elas [mulheres e crianças] podem pegar para si todos os alimentos que os
empregados do dono do porco julgaram inadequados para o porco”, porém é incoerente por
não fazer sentido alimentar seres humanos com restos de alimentos que não servem para os
porcos. Pode-se pensar que há coerência textual, porém não há coerência em um âmbito
social. É importante, assim, mostrar ao leitor que a coerência/incoerência não se encontra
apenas nas palavras, mas também nas atitudes. Nesse caso da Ilha das Flores, a incoerência
pode ser usada como uma ferramenta para levar o indivíduo a refletir sobre as condições em
que vive uma sociedade.
Nessa reflexão, o leitor pode ser levado ao posicionamento perante o texto, à criação
de hipóteses, à relação entre texto e seu conhecimento de mundo, à reformulação de seus
conceitos, a uma visão mais ampla de seu entorno; ações importantes para o leitor em
formação, visto que elas contribuem para o sujeito aprender a ser e a sentir. “[...] a nossa
civilização ocidental precisa hoje recuperar uma determinada forma de aproximação às coisas
do mundo, uma certa atenção para com a dimensão sensível, fundamento de nossa relação
primeira com os fatos da vida.” (DUARTE JR., 2010, p. 164). Trabalhar a competência não
deve encerrar-se em “estabelecer relações lógico-discursivas”, ou seja, em apenas identificar
essas relações. O leitor precisa ir muito além. Ele necessita da reflexão – pensar no que o
texto diz, como diz, por que diz, nas consequências do que foi dito e nas relações que podem
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ser estabelecidas entre texto e mundo. Barthes fala (2010) sobre o texto que o faz pensar –
aquele que o força a levantar a cabeça e “a ouvir outra coisa”. Não é distração, são vozes
indiretas que se relacionam com texto, que abrem espaço para a reflexão. Os discentes, assim,
precisam de textos e de mediadores que os façam “levantar muitas vezes a cabeça”
(BARTHES, 2010, p. 32).
O descritor D7, do tópico 4 – identificar a tese do texto - pode exigir do leitor muita
reflexão. Nem sempre é tarefa fácil, pois a tese pode estar implícita em meio a um texto
complexo. A tese é o posicionamento do autor perante uma ideia, um fato, uma situação, uma
questão problema. A tese está conectada diretamente aos argumentos do autor, visto que é,
por meio destes, que ele procurará sustentar ou, até mesmo, provar sua proposição. Assim, os
documentos do PDE (BRASIL, 2008a, 2008b) aconselham a utilização de textos
argumentativos para que o leitor possa desenvolver essa competência. Importante salientar,
aqui, que, ao lidar com uma prática que leve o leitor a identificar a tese de um texto, este
precisa, também, ser conduzido a encontrar os argumentos que a suportam. Ao fazer isso, esse
mediador de leitura, estará desenvolvendo nos alunos a competência do descritor D8 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. No entanto, ao
leitor em formação é necessário dar-lhe a oportunidade, ainda, de posicionar-se diante desses
argumentos, para que este tenha a chance de criar suas próprias declarações, levando-o, quem
sabe, a uma nova hipótese.
Um bom texto literário é rico em inferências, em informações implícitas, em teses e
argumentos, em intertextualidade, elementos que ajudam o leitor a desenvolver o pensamento
lógico-discursivo, visto que, a partir do momento em que o leitor em formação reflete sobre o
texto, em que ele faz relações entre texto e mundo, ele constrói significados. Para Calvino
(2000, p. 12): “Se leio Pais e filhos de Turgueniev ou Os possuídos de Dostoievski não posso
deixar de pensar como essas personagens continuaram a reencarnar-se até nossos dias”.
Ao ler-se Dom Casmurro (1899)38, de Machado de Assis, por exemplo, pode-se
abraçar a questão: Afinal, Capitu traiu ou não Bentinho? O leitor pode escolher por que vias
adentrar o texto: pela visão de Bentinho, pela visão de Capitu, adotar a neutralidade... Ao
posicionar-se, o leitor passa a percorrer caminhos à procura de argumentos que suportem sua
tese. O silêncio de Capitu em relação à grande semelhança de Ezequiel e Escobar não soa
como aceitação? Por que ela não se defendeu? Por que nunca suspeitou das desconfianças de
Bentinho? Será que a preocupação era esconder a verdade? Por que economizava dinheiro às
38

Dom Casmurro foi publicado originalmente pela Editora Garnier, Rio de Janeiro, 1899.
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escondidas? São perguntas que podem sustentar uma proposição. Por outro lado, sendo
Bentinho um homem esclarecido, com bacharelado em direito, capaz, provavelmente, de
discernir o certo do errado, o bem do mal, o justo do injusto, o ajustado do desajustado, não
seria incoerente manter-se incapaz de qualquer discernimento, alimentando-se de uma postura
iniciada durante seu período de namoro até o crescimento de seu filho? São divagações que
podem levar a resposta de uma questão.
A literatura é fonte da qual os alunos devem beber em sala de aula, visto que o texto
literário, aquele que é lido fruitivamente, aquele que faz com que o leitor leia-o de forma
produtiva, reagindo às passagens em busca de sentido, interagindo com o texto, é leitura
desafiante, é leitura que tem participação importante na formação do leitor. Para Neitzel: “O
sujeito que se entrega ao texto literário passa a ter uma visão mais ampla sobre o universo que
o circunda, consegue, por exemplo, entrever possibilidades para a resolução de problemas”
(NEITZEL, 2006, p. 98).
Os documentos do PDE (BRASIL, 2008a, p. 89; BRASIL 2008b, p. 59, grifos nossos),
em relação à competência D8 – estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos
para sustentá-la, afirmam: “Trata-se de um descritor importante para alunos de ensino
médio, já que estes devem apresentar maior capacidade de lidar com o pensamento lógico e
com o raciocínio abstrato”. Apesar de os descritores D7 (Identificar a tese de um texto) e D8
(Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la) não fazerem
parte da matriz do 5º ano do Ensino Fundamental, a conexão entre tese e argumentos precisa
fazer parte da vida desses alunos, em textos de maior ou menor complexidade para esse nível
de escolaridade. Esses discentes precisam, também, ir à busca de teses e argumentos. A
preocupação de ter-se um ensino voltado ao aumento de índices do IDEB (OLIVEIRA; 2011),
como já exposto neste trabalho, leva a seguinte indagação: Como os alunos do Ensino
Fundamental atravessarão essa fase do ensino sem expor a tese de um texto, sem identificar e
sem compreender seus argumentos? Competências em leitura não são adquiridas do dia para a
noite, é necessário seu desenvolvimento gradativamente. É preciso que o leitor, em qualquer
idade, reconheça os pontos de vista e como e por que estes são defendidos. Espera-se que o
aluno, durante sua fase escolar, seja permeado por pontos de vista e pelos argumentos que os
suportam.
O descritor D9 - diferenciar as partes principais das secundárias em um texto – exige,
do leitor, a capacidade de reconhecer as partes mais relevantes do texto, assim como as ideias
secundárias, utilizadas como acessórios, exemplos ou ilustrações da ideia principal. Para
Brasil (2008a, p. 90; 2008b, p. 60): “Perceber essa hierarquia das informações, das idéias, dos

64

argumentos presentes em um texto constitui uma habilidade fundamental para a constituição
de um leitor crítico e maduro”.
Saber diferenciar as partes principais e secundárias, além de demonstrar a
compreensão do texto, é essencial para a elaboração de resumos. É nas partes principais que o
leitor encontrará as ideias mais amplas do texto; e é nas secundárias que ele se deparará com
detalhes, os quais guarnecem as ideias mais relevantes. Ler e contar o que leu é um exercício
indispensável para o leitor em formação, pois é nesse contar que ele vai lançar mão do que é
mais relevante, deixando de lado os ornamentos. Os documentos do PDE (2008a, 2008b)
apontam como fundamental trabalhar, principalmente, com textos informativos e argumentativos no Ensino Médio e apenas argumentativos no 9º ano do Ensino Fundamental. Por
que não textos informativos no 9º ano? Um livro didático, de qualquer disciplina, vem repleto
de textos informativos. Os alunos precisam praticar a diferenciação das partes principais das
secundárias de textos informativos desde os anos iniciais. Durante sua fase escolar, a escolha
do que é ou não relevante será primordial para seus estudos. E isso não pode ser iniciado
apenas no Ensino Médio.
Os Planos de Desenvolvimento deixaram de lado, também, textos narrativos. O texto
literário, quando conquista um leitor experiente, dá-lhe, muitas vezes, o anseio de contar e de
discutir o que leu. E nessa contação surgirão os elementos principais, que, de repente, podem
ser ornamentados. Esse leitor tem consciência do que é principal e do que é secundário. Deste
modo, o leitor em formação precisa, também, ser levado a essa prática – ler – apaixonar-se –
contar - discutir. Para Lajolo (2005, p. 33, grifos da autora): “Comentar a leitura é uma boa
forma de incentivar o leitor a ‘fazer sentido’ do que lê ou do que ouve ler. Ler e ouvir
entendendo ensina que leitura não é mera sucessão de sons ou de letras”. Desta forma, ler e
contar, não só colabora na seleção de informações, mas, principalmente, no desenvolvimento
do gosto pela leitura. Além disso, dependendo do texto, do ler e do contar podem surgir novos
sentidos. Marisa Lajolo (2004), em seu livro Como e por que ler o romance brasileiro, revela:
Ao terminar a leitura de um romance de que gosto, fico com vontade de dividi-lo
com os amigos. Recomendar a leitura, emprestar, dar de presente. Mas, sobretudo,
discutir. Nada melhor do que conversar sobre livros ao som de um chope ou de um
chá: eu acho uma coisa, meu amigo acha outra, a colega discorda de nós dois... Na
discussão, pode tudo, só não pode não achar nada nem concordar com todo mundo.
No fim do papo, cada um fica mais cada um, ouvindo os outros. Quem sabe o livro
tem mais de um sentido? Como foi mesmo aquele lance? E aquela personagem...
vilão ou herói? (LAJOLO, 2004, p. 14).
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Essa conversa com amigos pode ser transportada para a sala de aula. Há leituras que
provocam discussões, muitas vezes, acaloradas, chamando a atenção daquele que lê e,
também, daquele que não lê. Tais discussões, no espaço escolar, podem ser guiadas de tal
maneira que os discentes percebam, além do enredo, a forma como a obra foi escrita, seu
contexto, as relações que, possivelmente, o autor fez com outras obras, ou seja, sua
intertextualidade, tudo em busca de o leitor fazer também suas relações de forma a construir
sentidos. Percebe-se que o ato de contar pode levar ao desenvolvimento de outras
competências: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, reconhecer posições
distintas entre duas ou mais opiniões, estabelecer relações entre partes de um texto,
estabelecer relação causa/consequência, dentre outras.
A Matriz do 5º ano do Ensino Fundamental não abarca o descritor D9 (diferenciar as
partes principais das secundárias em um texto). Contudo, os docentes precisam ter em mente
que os pequenos necessitam, também, lidar com esse movimento de procurar o que é mais
relevante. Ler e contar o que leram poderá ajudá-los, inconscientemente, a desenvolver essa
competência. A prática de uma competência precisa ser iniciada desde cedo. Insiste-se, aqui:
elas não são adquiridas do dia para a noite. Portanto, por não fazer parte da Matriz, não
significa deixá-la de lado.
O quadro 5 que segue apresenta os quatro descritores que fazem parte do tópico 5:
Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Os documentos do PDE (2008a, p.
49; 2008b, p. 62) declaram: “Em diferentes gêneros textuais, tais como a propaganda, os
recursos expressivos são largamente utilizados. Os poemas também se valem desses recursos,
exigindo atenção redobrada e sensibilidade do leitor para perceber os efeitos de sentido
subjacentes ao texto”.
Quadro 5 – Matriz de Referência de língua Portuguesa - Tópico 539
Primeira Dimensão
Segunda Dimensão
Objetos do conhecimento
Competências
D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
Tópico 5 - Relações entre
e de outras notações.
Recursos Expressivos e Efeitos
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
de Sentido
determinada palavra ou expressão.
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2008b).

39

Fazem parte da Matriz do 5º ano do Ensino Fundamental os descritores D16 e D17, chamados de D13 e D14 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados e Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações, respectivamente.
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Ironia e humor são efeitos de sentido que o leitor precisa saber identificar no descritor
D16. Para compreender a ironia, o aluno tem de ser capaz de reconhecer, por exemplo, que o
autor quer dizer o contrário do que ele está, na verdade, apontando, ou que está sendo
sarcástico ou depreciativo, e que elementos foram utilizados para ocasionar esse efeito. As
anedotas, as tirinhas, as charges, as propagandas, são exemplos de textos que possibilitam o
desenvolvimento dessa competência. Desta forma, o PDE indica esses gêneros como
relevantes para trabalhar esse descritor.
Para o leitor poder compreender o humor ou a ironia em um texto, há a necessidade de
o leitor acessar seu conhecimento de mundo e, segundo o PDE (BRASIL, 2008b, p. 64), o seu
“universo cultural”, e, em muitos casos, relacionar texto e imagem, ou seja, linguagem verbal
e não verbal. Para poder lidar com esse descritor, o aluno precisa desenvolver, também, as
competências do descritor D4 - Inferir uma informação implícita em um texto e D5 –
Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto,
etc.).
Textos humorísticos, tais quais histórias em quadrinhos, tirinhas, charges são
populares na escola. Por ser uma leitura divertida e, muitas vezes, já inserida no cotidiano dos
alunos, estes se interessam por ela. O professor, no entanto, precisa ter cuidado em usar
demasiadamente esse gênero literário, visto que o leitor, principalmente aquele que está em
formação, necessita de leituras variadas, só assim ele poderá adquirir as competências que
permitam seu envolvimento com diferentes tipos de textos e por várias vias.
Em se tratando de histórias em quadrinhos, é relevante denotar, aqui, que, segundo a
OECD (2010b), os discentes que em seus questionários apontaram que leem regularmente
esse gênero, no PISA de 2009, com foco em leitura, obtiveram menos pontos na avaliação do
que aqueles que não o leem. A figura 11 a seguir mostra a diferença de pontuação em cada
país dos alunos que leem quadrinhos com maior frequência.
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Figura 11 - Diferença de pontuação dos leitores de quadrinhos

Fonte: OECD (2010b, p. 36).

Em se tratando da Bélgica, país em que houve uma maior diferença na pontuação dos
alunos que leem quadrinhos com frequência, estes marcaram, aproximadamente, 22 pontos a
mais do que os alunos que não leem. Entretanto, no caso do Brasil, os alunos que leem
quadrinhos com frequência obtiveram por volta de 19 pontos a menos do que aqueles que não
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leem quadrinhos, como se pode observar na Figura 11 anterior. Esse índice negativo
aconteceu em 33 países. De acordo com a OECD (2010b, p. 35, grifos nossos): “Students who
reported reading fiction and who may also have reported reading other material, except for
comic books, were the students who achieved the highest scores in the reading scale […]”40.
O PISA não conhece a razão desse fenômeno, entretanto, o documento indica,
supostamente, que isso pode acontecer por estudantes com baixa compreensão leitora
encontrarem nas histórias em quadrinhos uma leitura mais acessível (OECD, 2010b). Assim
sendo, o leitor acaba apegando-se mais a ela, deixando de lado, muitas vezes, leituras mais
longas e complexas. Desta forma, constata-se que a variedade de gêneros textuais é
fundamental no desenvolvimento de competências leitoras. A leitura de apenas um gênero
textual limita a relação do leitor com a leitura.
O descritor D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de
outras notações trata da capacidade do aluno identificar o sentido dado a uma palavra ou frase
por meio do uso de sinais gráficos, como vírgulas, travessões, reticências, aspas, caixa alta,
negrito, dentre outros. O interesse não é que o aluno reconheça a função sintática desses
elementos, mas o porquê de sua presença no texto. Os documentos do PDE (BRASIL, 2008a,
2008b) apontam os textos publicitários, as reportagens, os quadrinhos, os poemas como
gêneros textuais que se valem de recursos gráficos para provocar efeito de sentido.
Não se pode esquecer, porém, de obras como Lavoura Arcaica de Raduan Nassar que
desconstroem toda a noção de pontuação e de construção de parágrafos. É um texto em prosa
com ares de versos – é poesia em prosa. Uma obra contemporânea que tira o leitor da sua
zona de conforto, pois espera-se por um ponto final, uma mudança de parágrafo, porém em
vão – é fruição pura. Não há parágrafos. Não há pontos finais, a não ser em trocas de capítulos
e em pequenas passagens em que o autor traz a fala direta de uma personagem. Qual o efeito
disso? O leitor não tem descanso. Não dá para respirar. Começa-se o livro e quando o leitor se
dá conta, páginas e páginas foram transpostas. É uma narrativa que provoca o leitor do início
ao fim por estar carregada de “elementos significativos para construção de sentidos”, como
aponta o PDE (BRASIL, 2008b).

40

“Os estudantes que relataram ler ficção e que podem também ter relatado ler outro material, com a exceção de
história em quadrinhos, foram os alunos que obtiveram as maiores pontuações na escala de leitura.” (OECD,
2010b, p. 35, tradução nossa, grifos nossos).
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Figura 12

- O “contínuo” em Lavoura Arcaica

• Na modorra das tardes vazias na fazenda, era num
sítio lá do bosque que eu escapava aos olhos
apreensivos da família; amainava a febre dos meus
pés na terra úmida, cobria meu corpo de folhas e,
deitado à sombra, eu dormia na postura quieta de
uma planta enferma vergada ao peso de um botão
vermelho; não eram duendes aqueles troncos todos
ao meu redor, velando em silêncio e cheios de
paciência meu sono adolescente? que urnas tão
antigas eram essas liberando as vozes protetoras
que me chamavam da varanda? de que adiantavam
aqueles gritos, se mensageiros mais velozes, mais
ativos, montavam melhor o vento, corrompendo os
fios da atmosfera? (meu sono, quando maduro,
seria colhido com a volúpia religiosa com que se
colhe um pomo). (NASSAR, 1989, p. 13-14).

Lavoura
Arcaica
Fonte: Elaborada pela autora.

Obras como essa, por seu efeito poético, são repletas de expressões carregadas de
sentido, com as quais leitores experientes e leitores em formação precisam deleitar-se. É arte
na sua pura forma. O jogo das palavras em Lavoura Arcaica mexe com os sentidos do leitor,
por ser um texto construído por “metáforas sensíveis” (TARDIVO; GUIMARÃES, 2010, p.
241), ao exemplo de “o peso da cadeira vazia” (NASSAR, 1989, p. 25) - frase que o autor
utiliza para demonstrar a falta do filho que se foi -; “o pai trancado em seu silêncio”
(NASSAR, 1989, p. 26) - para evidenciar o diálogo inexistente em torno da partida do filho -;
“me lambendo de fantasias desesperadas” (NASSAR, 1989, p. 96) - para revelar o desejo do
irmão pela irmã.
Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
expressão é o descritor D18 do tópico 5. Essa competência trata não somente de o leitor ter a
capacidade de identificar os recursos utilizados pelo autor para ampliar significado, mas
também interpretá-los, visto que ele deve reconhecer o efeito provocado pelo uso do recurso.
O PDE indica textos publicitários e literários dentre aqueles que expressam recursos
expressivos. Em se tratando do texto literário, da sua amplitude e da sua profundidade, o
reconhecimento vai depender das derivas interpretativas do leitor. Para Eco (2010), a
interpretação feita pelo leitor vai depender de como ele lida com o texto. Quanto mais
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familiarizado com um gênero textual, mais intimidade o leitor tem com o texto, mais
facilidade para embrenhar-se pelas vias postas pelo autor, mais construção de sentidos, os
quais serão elaborados por meio dos indícios deixados pelo autor na obra. Por isso, a
importância do contato constante com as obras literárias, para que o leitor em formação passe
a perceber sua estrutura não de forma pontual, mas de maneira que provoque seus sentidos,
levando-o a sentir os cheiros e a perceber as cores que o texto revela.
Os documentos do PDE (BRASIL, 2008a, p. 99; BRASIL, 2008b, p. 69) apontam:
“Seria desejável que a exploração de outros recursos expressivos (metáforas, ironia,
pontuação etc.) acompanhasse, nas atividades em sala de aula, o estudo da construção dos
diferentes elementos da narrativa (narrador, personagens, enredo, espaço e tempo)”. Contudo,
é preciso ter cuidado ao abordar um texto literário em sala de aula em todo o percurso do
aluno na Educação Básica. Afastar o aluno do livro, da leitura, é tarefa fácil quando se usa
uma obra literária para apenas se trabalhar aspectos funcionais da linguagem, como
gramática, vocabulário, sem se falar nos resumos, tão pedidos nas aulas de Língua Portuguesa
e Literatura, principalmente quando o público são os alunos maiores. Para Todorov (2010), a
preocupação de usar o texto literário para estudar figuras semânticas, como a metonímia e a
personificação, por exemplo, “[...] dificilmente poderá ter como consequência o amor pela
literatura” (TODOROV, 2010, p. 33). De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:
É possível afastar uma série de equívocos que costumam estar presentes na escola
em relação aos textos literários, ou seja, tomá-los como pretexto para o tratamento
de questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não aquelas que
contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as
particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias.
(BRASIL, 1998, p. 27).

O que se deve pensar é em como conquistar alunos para o mundo da leitura de forma a
envolvê-los, a abraçá-los, a cativá-los para que sejam leitores. Aquela menina de Clarice foi
levada ao encanto: “Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo,
sem tocá-lo, em êxtase puríssimo” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Como levar os alunos a esse
fascínio?
A Matriz do 5º ano do Ensino do Fundamental não traz o descritor D18 - Reconhecer
o efeito de sentido - em sua pauta. No entanto, os pequenos leitores podem, também, deleitarse com os sentidos trazidos pelo autor. Por que não mexer com os sentidos do leitor mirim?
Por que não explorar as escolhas do autor? Por que não os deixar criar seus significados? A
aquisição de uma competência surge de muita leitura e de um repertório que vai se formando
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ano a ano. O docente precisa estar atento a isto: a falta dessa competência na Matriz não
significa que ela deva ser abandonada. A pesquisa de Martins (2013), Literatura infantil
contemporânea: espaço de hipertextualidade e fruição, discute sobre o perfil de obras
literárias escritas para o público infantil que possuem em seu bojo a dinamicidade e a
interatividade, sendo, por consequência, mais abertas e provocativas, exigindo do leitor uma
postura investigativa de construção de sentidos. Assim sendo, efeitos de sentido precisam,
também, fazer parte do cotidiano leitor das séries iniciais.
O último descritor do tópico 5, D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos, vai ao encontro do descritor
anterior, pois, também diz respeito às escolhas feitas pelo autor para produzir sentido. A
repetição de palavras, a inversão de frases, por exemplo, pode ser vista como falta de
intimidade com a língua, entretanto, dependendo das intenções do autor, é uma estratégia que
pode provocar diferentes percepções: continuidade, intensidade, ritmo, desejos, dúvidas;
como o poema Ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles – um texto curto, de palavras simples,
que, em suas repetições, carrega a complexidade das vivências do ser humano.
Figura 13 – Ou isto ou aquilo de Cecília Meireles
Ou se tem chuva e não se tem sol
ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa estar
ao mesmo tempo nos dois lugares!
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!
Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Fonte: Elaborada pela autora com base em Meireles (2012)41.

Os Planos de Desenvolvimento trazem poemas como exemplos para o descritor D19 e
afirmam: “As atividades de leitura e de análise lingüística possibilitam ao aluno investigar
diferentes funções textuais produzidas por um único recurso expressivo e os diferentes efeitos
41

A imagem usada na figura 13 é parte da ilustração de Odilon Moraes usada na capa do livro Ou Isto ou Aquilo
de Cecília Meireles da Global Editora.
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de sentido que podem daí derivar”. (BRASIL, 2008a, p. 101; BRASIL, 2008b, p. 71).
Entretanto, em se tratando do poema, volta-se a importância de como abordá-lo em sala de
aula. Explorar o poema com foco em seus elementos linguísticos é esmagar sua função
artística. O poema deve ser tratado diferentemente de um texto informativo, visto que é um
texto literário o qual possui funções estéticas que devem orientar a forma de lidar com ele.
Nos poemas, os elementos dos quais um autor lança mão provocam sentidos no leitor. Esse
gênero literário é um desafio à imaginação - uma competência que pode ser estimulada por
diversas vias, sendo, uma delas, o exercício da leitura de obras literárias, as quais influenciam
não só a capacidade comunicativa e criativa do leitor, mas também o desenvolvimento da
sensibilidade e da percepção estética.
Alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio são, muitas vezes, “encharcados”
por leituras de uma forma artificial, muito mais do que pela leitura em si. O problema maior
reside na preocupação do que fazer com a leitura. Talvez, preocupar-se mais com a leitura
em si e com o leitor em formação pode ajudar o aluno a ver a leitura com outros olhos,
passando esta a fazer parte da vida do discente com mais constância, levando-o a adquirir as
competências necessárias para que ele possa tornar-se um leitor produtivo.
Novamente, esse é um descritor que não faz parte da Matriz do 5º ano. Todavia, é
relevante desenvolver essa competência nos alunos durante toda a caminhada no Ensino
Fundamental. Levar os alunos a perceber as marcas de sentido deixadas pelo autor e o que
estas envidam no leitor é uma forma de mexer com suas percepções.
O último tópico exibido pela Matriz de Referência de Língua Portuguesa volta-se a
variação linguística. Como pode observar-se no quadro 6 a seguir, o descritor diz respeito ao
reconhecimento das variações gramaticais ou lexicais que o texto apresenta por meio daqueles
que falam. O leitor que possui essa competência é capaz de identificar os grupos sociais
envolvidos por meio dos vocábulos utilizados e a forma como as sentenças são construídas.

Quadro 6 – Matriz de Referência de Língua Portuguesa - Tópico 642
Primeira Dimensão
Segunda Dimensão
Objetos do conhecimento
Competências
D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o
Tópico 6 - Variação Linguística
interlocutor de um texto.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2008b).

42

O descritor D13 é nomeado D10 na Matriz para o 5º ano do Ensino Fundamental.
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A linguagem verbal de um grupo social pode envolver a norma culta, o uso coloquial
da língua, a linguagem técnica, expressões regionais, por exemplo. O leitor necessita lidar
com essas variações para que ele compreenda o valor linguístico de diferentes ordens
geográficas, históricas e sociais. Para isso, variados gêneros textuais podem ser utilizados. Os
Planos de Desenvolvimento (BRASIL, 2008a; 2008b) indicam revistas em quadrinho, trechos
de diário, narrativas, letras de música, como textos importantes para abarcar esse descritor.
A literatura brasileira é rica em cenário nacional e linguagens diversas: os romances
históricos, os indianistas, os regionais, os urbanos. Como, por exemplo, a extraordinária
descrição dos ambientes do sertão de Visconde de Taunay em Inocência somada à linguagem
utilizada pelo autor, por vezes erudita – “A volubilidade com que foram ditas estas palavras
causou certo espanto ao mancebo e o levou a novamente encarar o inopinado companheiro
[...]” (TAUNAY, 2000, p. 5) -, por vezes despida de refinamentos – “Veja só, disse ele para
Cirino, como este maricas gosta de se enfeitar!...Você não me engana, não, senhor alamão das
dúzias [...]” (TAUNAY, 2000, p. 28, grifo do autor); ou, ainda, alguns fatos históricos do
nordeste contados na narrativa de O cabeleira de Franklin Távora por meio da linguagem
culta misturada aos vocábulos regionais: “[...] Teodósio, que é macaco velho, deve ir adiante
a sondar as coisas. Para bater o pé ao inimigo e fazer frente a qualquer dunga, vocês sabem
muito bem que eu sou cabra decidido [...]” (TÁVORA, p. 6, grifos nossos).
A literatura nacional é uma excelente ferramenta para conhecerem-se os registros da
história. Por meio dela, vai-se além de “identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto”, passe-se a conhecer e a refletir sobre seus arredores e as
transformações da língua no contexto real e literário. Segundo Moreira (2007), Guimarães
Rosa “[...] aprendera que para falar de uma região é necessário, além da formação literária
sem a qual não se faz literatura, o contato direto com o meio social do qual se fala.
Diferentemente destes, porém, não tinha a necessidade do registro fidedigno que, quando feito
por uma tradição culta como a literatura, tende a ser, em maior ou menor grau, exposição do
pitoresco”. Registros como esses precisam fazer parte do repertório de leitura dos alunos, para
que eles percebam as diferentes manifestações linguísticas de diferentes povos de diferentes
épocas e possam relacioná-las ao seu contexto de vida.
Assim sendo, quando se leva ao aluno uma obra que permita que este faça conexões
com seu próprio mundo, muitas vezes, o discente passa a se interessar por ela, ele passa a vêla com outros olhos, ele passa a buscar outros conceitos, passa a reformular aqueles já
existentes. Pode-se fazer isso ao deixar o leitor perceber a si mesmo e ao outro por meio da
leitura. É mostrar-lhe que, nos livros, há personagens e situações que se interconectam com
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suas experiências de vida e com as dos outros – como aconteceu com aqueles meninos da
professora Gruwell, em Escritores da Liberdade. Deste modo, é de suma importância que o
docente construa um repertório de leituras que possam contribuir para a formação do leitor.
O gosto pelo universo literário pode nascer daí. A questão inicial é despertar o
interesse do aluno. A história de um sujeito leitor começa a ser construída a partir de seu
nascimento, mas é na escola que essa relação vai se aprofundar. Desta forma, todas as
experiências vividas com a literatura em sala de aula vão influenciar o indivíduo positiva ou
negativamente. Para Calvino (2000), a escola é o lugar que vai instrumentalizar o aluno com
leituras para, depois, o aluno escolher, como diz o autor, aquele livro “[...] que se torna o ‘seu’
livro” (CALVINO, 2000, p. 13).
Para Ribeiro e Coscarelli (2010, p. 319): “Ainda que a matriz não dê conta de cercar
todos os aspectos da leitura, ela tem o mérito de lançar um olhar sobre o ato de ler que
explicita que ele seja muito mais do que apenas decodificação”. Contudo, como as autoras
também apontam, há uma carência na presença de elementos importantes para avaliar as
experiências de leitura do leitor em formação. São matrizes que, se conhecidas pelo docente,
podem colaborar no desenvolvimento das competências leitoras do aluno, porém elas, em sua
pura forma, não podem ser a base do ensino, visto que elementos importantes que vão além
das competências, levando o discente a ser um leitor produtivo, como visto aqui neste
trabalho, não são abarcados. Isso pode dar-se pelo fato de as matrizes preparadas para as
avaliações do SAEB terem sido elaboradas para provas objetivas, não sendo possível avaliar,
dentre outras competências, o posicionamento do aluno perante o texto, as relações que ele
faz com a leitura e o seu conhecimento de mundo, visto que as respostas vêm préestabelecidas.
Focar apenas nas competências e na forma como elas são tratadas nas avaliações do
SAEB corre-se o risco de trabalhar o texto de forma a apenas responder questões de múltiplas
escolhas, sem deixar o leitor extrapolar o texto em busca de sentidos construídos por ele.
Limita-se o leitor a concordar com o percebido pelo outro. Assim, o foco da leitura não deve
ser em assinalar questões, mas provocar o leitor em relação às várias possibilidades de leitura.
Ribeiro e Coscarelli (2010, p. 331) lembram: “Numa prova de múltipla escolha nem sempre é
possível verificar habilidades que são facilmente testadas em questões abertas. Nem sempre é
viável lidar com questões abertas em avaliações em grande escala, pelas dificuldades e
demora na correção”.
O trabalho com as competências trazidas pelas Matrizes de Referência é enriquecedor
para o desenvolvimento das competências leitoras dos alunos. No entanto, é essencial que o
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leitor envolva-se com textos de gêneros variados. Para Brasil (2008b, p. 76): “É importante
reforçar que a construção da competência lingüística dos alunos depende necessariamente da
variedade de gêneros textuais que circulam na escola e das práticas sociais de letramento de
que os alunos participam”, sem se esquecer, entretanto, do importante papel do texto literário
nesse processo. A literatura é fonte fundamental para o leitor em formação, visto que, além de
colaborar no desenvolvimento de competências leitoras, ela é provocadora de sentidos.
A seguir, este trabalho tratará dos níveis de desempenho em leitura elaborados pelo
INEP e as competências em leitura da Matriz de Referência de Língua Portuguesa que os
envolvem. Além disso, serão discutidos os resultados das avaliações do SAEB de 2011.
2.2.1.2 OS NÍVEIS DE DESEMPENHO E AS COMPETÊNCIAS LEITORAS

Na Prova Brasil, há dez níveis de desempenho em leitura os quais vão de 0-9. As
escalas usadas para os alunos do 5º e do 9º anos do Ensino Fundamental são as mesmas.
Segundo Brasil (2008a), os níveis alcançados pelos alunos do 5º ano deveriam ser mais baixos
daqueles atingidos pelos alunos do 9º, visto que os alunos do 5º ano, normalmente, possuem
menos competências leitoras do que os do 9º. O documento alerta para o cuidado que se deve
ter em relação ao nível adequado de competência leitora que o aluno deva estar. Há, deste
modo, a necessidade de a escola trabalhar a leitura de forma sistemática, a possibilitar que o
aluno amplie as competências leitoras a cada ano, em uma escala ascensional que o permitirá,
ao final do 9o ano, não só localizar informações explícitas nos textos mas, principalmente, as
implícitas, identificando nuances da língua portuguesa.
Os resultados dessa avaliação possibilitam a oportunidade de conhecerem-se os níveis
de desempenho alcançados e, a partir deles, promover ações no âmbito da escola, não só para
elevar os índices nacionais, mas, principalmente, para que os alunos cresçam cognitivamente,
visto que a leitura é parte primordial na vida acadêmica e profissional de um indivíduo. Em se
tratando dos alunos do 9º ano, por exemplo, suas competências leitoras devem estar bem à
frente das competências dos alunos do 5º.
De acordo com Castro (2009), anteriormente ao estabelecimento da avaliação
educacional em larga escala, a aquisição de conhecimento e das competências básicas por
parte dos alunos era medida pelo acesso e pela permanência na escola, isto é, a continuidade
do discente no sistema educacional dava mostras de seu desenvolvimento cognitivo.
Entretanto, como a própria pesquisadora afirma: “É verdade que a maior permanência nos
sistemas educativos traz alguns benefícios, mas não necessariamente significa que os cidadãos
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estão aprendendo e incorporando os conhecimentos e competências necessários para o seu
desenvolvimento profissional e pessoal” (CASTRO, 2009, p. 6).
A realização da Prova Brasil permite a classificação dos níveis de leitura de cada
aluno, possibilitando a identificação da fragilidade do processo de letramento dos sujeitos. Em
se tratando dos níveis de 0 a 3 de desempenho em leitura, a pontuação de cada um e as
competências necessárias para alcançar esses níveis nos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental
podem ser observadas no quadro 7 que segue.
Quadro 7 - Pontuação e competências em leitura dos níveis 0 a 3 do 5º e do 9º ano 43
Níveis de desempenho
Competências
5º e 9º ano
Não demonstram competências elementares.
Nível 0
Abaixo de 12544 pontos
- localizar informações explícitas em textos;
Nível 1
125 a 150 pontos
- identificar o tema de um texto;
- localizar elementos da narrativa como o personagem principal;
- estabelecer relação entre partes do texto.
Competências anteriores e:
Nível 2
150 a 175 pontos
- interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso;
- identificar o conflito gerador e finalidade do texto.
Competências dos níveis 1 e 2.
Nível 3
175 a 200 pontos
Fonte: Elaborado pela autora com base em INEP (2011f) e INEP (2011h).

No nível 1, os avaliados trabalham com textos informativos e narrativos curtos (INEP,
2011, h). No nível 2, as narrativas as quais fazem parte das avaliações, de acordo com o
INEP (2011h), são mais complexas, sendo introduzidos outros gêneros textuais. Nesse nível,
além de os discentes possuírem as competências anteriormente destacadas, eles devem inferir
informação em texto verbal e não-verbal e relacionar texto e ilustração. Já, no nível 3,
segundo o INEP (2011h), as competências necessárias são as presentes nos níveis anteriores,
porém estas são voltadas a temáticas e a vocabulários mais complexos. As competências
exigidas para que o aluno atinja determinado nível é um apelo para que a escola centre seus
esforços na leitura de textos não apenas para localizar informações, mas, principalmente, em
ações que busquem formar leitores. À medida que o aluno faz seu percurso escolar, espera-se
que ele amplie as competências de leitura, levando-o a alcançar níveis mais altos de
desempenho.
43

As competências em leitura dos quadros de níveis de desempenho são as mesmas da seção 2.2.1.1 desta
dissertação.
44
A pontuação trazida pela Descrição dos níveis da escala de desempenho de Língua Portuguesa dos 5º e 9º
anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio (ver Inep 2011h e Inep 2011i) misturam a pontuação
de um nível com outro, podendo causar problemas na classificação, visto que, se o avaliado marcar 125 pontos,
ele pode encontrar-se no nível 0 ou 1 de desempenho.
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Em se tratando dos níveis 4 a 6, a pontuação de cada um desses níveis e as
competências necessárias para atingi-los são as mostradas no quadro 8 a seguir.

Quadro 8 - Pontuação e competências em leitura dos níveis 4 a 6 do 5º e do 9º ano
Níveis de
Competências
desempenho
5º e 9º ano
Competências anteriores e:
Nível 4
200 a 225
- selecionar informações implícitas;
pontos
- inferir a informação que provoca efeito de humor no texto;
- inferir o sentido de uma palavra ou expressão;
- estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
Competências anteriores e:
Nível 5
225 a 250
- identificar o efeito de sentido provocado pela pontuação;
pontos
- distinguir um fato de opinião relativa ao fato;
- identificar a relação lógico-discursiva marcada por elementos coesivos
- localizar a informação principal do texto (9º ano, apenas);
- Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto (9º ano, apenas);
- identificar a tese de um texto e os argumentos que a defendem (9º ano);
- reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou
ao mesmo tema (9º ano, apenas);
- reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
expressão (9º ano, apenas).
Competências anteriores e:
Nível 6
250 e 275
- comparar textos que tratam do mesmo tema;
pontos
- reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos
(9º ano).
Fonte: Elaborado pela autora com base em INEP (2011f) e INEP (2011h).

Para atingir níveis mais altos de conhecimento, a escola precisa inserir textos de
variados gêneros, pois os discentes são avaliados no nível 4 a partir de anedotas, fábulas,
textos poéticos, ou, ainda, textos com informações científicas. Os narrativos apresentam-se
mais complexos e os informativos mais longos (INEP, 2011h). Para os alunos do 9º, nesse
nível, pretende-se que o avaliado reconheça “[...] como as relações entre os elementos
organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro” (INEP, 2011g45).
No nível 5, há a presença de textos narrativos, argumentativos e poéticos cujos
conteúdos são mais complexos daqueles presentes nos níveis anteriores, consoante o INEP
(2011h). No nível 6, os textos apresentados são mais longos, e há presença de textos poéticos,
gráficos e tabelas.
Em relação aos níveis 7 a 9, a pontuação de cada um desses níveis e as competências
que fazem parte de cada uma deles podem ser observadas no quadro 9 a seguir.

45

Esta fala encontra-se no seguinte documento: Tópico IV - Coerência e coesão no processamento do Texto.
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Quadro 9 – Pontuação e competências em leitura dos níveis 7 a 8 do 5º e do 9º ano
Níveis de
Competências
desempenho
5º e 9º ano
Competências dos níveis 1 a 6.
Nível 7
275 e 300
pontos
Competências anteriores e:
Nível 8
300 a 325
- estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la (9º ano)
pontos
Competências anteriores e:
Nível 9
325 a 350
- compreender textos mais longos de vocabulário mais complexo em seu sentido global
pontos
(9º ano).
Fonte: Elaborado pela autora com base em INEP (2011f) e INEP (2011h).

Em se tratando do nível 7, de acordo com o INEP (2011h), fazem parte da avaliação:
“[...] textos narrativos longos, com temática e vocabulário complexos, textos poéticos
subjetivos, textos argumentativos com intenção irônica, fragmento de narrativa literária
clássica, versão modernizada de fábula e histórias em quadrinhos”. Já, no nível 8, as
narrativas são longas e de vocabulário mais complexo. No nível 9, os discentes necessitam
compreender textos mais longos de vocabulário mais complexo em seu sentido global. Além
disso, segundo o INEP (2011h), “[...] começam a ler com compreensão textos da literatura
clássica”. Pode-se observar, assim, que a exigência vai aumentando e cada nível requer que o
aluno tenha adquirido as competências anteriores. A compreensão de textos mais longos, com
vocabulário mais complexo pede que a escola trabalhe com textos também da literatura
clássica e que explore as nuances da linguagem; sem se esquecer, no entanto, de que as
estratégias de exploração do texto devem ser sedutoras e voltadas à fruição, para que o leitor
possa sentir-se atraído pelo texto e possa percebê-lo como objeto estético.
Conforme resultados do SAEB/Prova Brasil de 2011 (BRASIL, 2012), cuja avaliação
foi realizada em 55.924 escolas públicas, a percentagem de alunos do 5º ano do Ensino
fundamental em cada nível de desempenho está distribuída conforme pode ser observado no
gráfico 1 a seguir.
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Gráfico 1 – Percentagem de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental em cada nível de desempenho
1,27%

0,19%

6,16%
10,67%

Nível 0

2,24%

Nível 1

8,11%
16,29%

15,03%

Nível 2
Nível 3
Nível 4

19,31%
17,80%

Nível 5
Nível 6
Nível 7
Nível 8
Nível 9

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados apresentados por Brasil (2012).

De acordo com o documento PDE/SAEB (BRASIL, 2008a), não há um consenso entre
organizações, estados e municípios em relação ao nível adequado de desempenho que os
alunos do 5º e 9º anos devam alcançar. Entretanto, o mesmo documento afirma que o PDE
adotou como adequadas as médias definidas pelo movimento Todos pela Educação: acima de
200 pontos para o 5º ano do Ensino Fundamental.
Nota acima de 200 pontos para o 5º ano coloca o avaliado a partir do nível 4 de
desempenho , o que significa, ao somar-se a percentagem de alunos avaliados de acordo com
os resultados do SAEB/Prova Brasil 2011 (Brasil, 2012), que 54,05% dos alunos do 5º ano, na
média nacional, encontram-se no nível 4 ou acima de desempenho em leitura. Obviamente,
45,95% dos alunos, desse nível escolar, estão abaixo do nível considerado ideal, visto que
2,24% dos alunos encontram-se no nível 0; 8,11%, no nível 1; 16,29%, no nível 2; e 19,31%
no nível 3, conforme pode observar-se no gráfico 1 anterior. Percebe-se que um número
considerável de alunos do 5º ano já iniciam seus estudos no terceiro e quarto ciclos do Ensino
Fundamental com defasagens em desempenho em leitura. Falta a esses alunos competências
importantes para continuar a sua caminhada: selecionar informações implícitas; distinguir um
fato de opinião; identificar a relação lógico-discursiva marcada por elementos coesivos, ou
seja, reconhecer a relação lógica entre partes do texto; comparar textos que tratem do mesmo
tema. Isso revela um quadro angustiante, visto que este pode complicar-se conforme o
andamento das séries, já que os alunos não estão preparados para a própria série em que se
encontram, quiçá para as seguintes. O leitor em formação precisa adquirir essas competências
para que ele possa crescer cognitivamente e desenvolver-se leitor.
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Para muitos estudantes do 5º ano, seu desempenho em leitura parece estar adequado
para os padrões do SAEB. Contudo, para 45,95% de alunos, durante a fase escolar até o 5º
ano do Ensino Fundamental, eles não parecem ter adquirido as competências vistas como
necessárias pelo SAEB para o leitor em formação. Faltaria a esses alunos o contato
sistematizado com a leitura? Sua produtividade leitora estaria de acordo com seu nível de
escolaridade? Será que as estratégias leitoras aplicadas nas escolas são adequadas para a
formação desses leitores? Será que a leitura desses alunos surge do contato com textos de
gêneros variados? O repertório e as atividades a qual os alunos têm acesso estão de acordo
com as competências que eles necessitam adquirir e desenvolver? Para Oliveira, Boruchovitch
e Santos (2008), em se tratando de desempenho escolar, vários fatores devem ser
considerados, dentre eles: a escola, suas condições físicas e pedagógicas; a família, seu nível
escolar; o aluno, sua motivação, suas habilidades, suas deficiências. Apesar disso, os
resultados demonstram que as competências leitoras, para muitos desses discentes, não estão
sendo adquiridas. Há a necessidade, assim, de a escola cuidar se as competências leitoras de
seus alunos estão de acordo com seu nível de escolaridade – alunos do 9º ano, por exemplo,
precisam ter mais competências leitoras do que alunos do 8º, do 7º, e assim sucessivamente.
É importante atentar, aqui, para a importância da leitura. Ela permeia a vida do sujeito
dentro e fora da escola, por isso esta deve investir esforços para conquistar leitores e
proporcionar as ferramentas para que estes adquiram e desenvolvam suas competências.
Lajolo (2005, p. 12) afirma: “É na escola que os alunos precisam viver as experiências
necessárias para, ao longo da vida, poderem recorrer aos livros e à leitura como fonte de
informações, como instrumento de aprendizagem e como forma de lazer”.
Em se tratando do 9º ano do Ensino Fundamental, de acordo com os resultados
apresentados pelo SAEB/Prova Brasil de 2011 (BRASIL, 2012), a percentagem de discentes
em cada nível de desempenho está dividida conforme pode ser observado no gráfico 2 que
segue.
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Gráfico 2 – Percentagem de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em cada nível de desempenho
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Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados apresentados por Brasil (2012).

De acordo com o documento PDE/SAEB (BRASIL, 2008a), a média considerada
adequada para o 9º ano do ensino fundamental é acima de 275 pontos. Nota acima de 275
coloca o discente no nível 7 de desempenho em Língua Portuguesa. Segundo os resultados
divulgados pelo INEP (BRASIL, 2012), 26,95% dos alunos do 9º (média nacional),
encontram-se nesse nível de desempenho ou acima. Ou seja, 73,04%46 dos alunos brasileiros
avaliados, encontram-se abaixo do nível esperado em desempenho de leitura no cenário
nacional, como pode ser observado no gráfico 2 anterior. Se considerarem-se as competências
que englobam cada nível, conforme os quadros vistos anteriormente, à maioria desses alunos,
dentre outras competências, faltam-lhes saber comparar textos que tratam do mesmo tema,
estabelecer relação entre a tese e os argumentos; reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões; diferenciar as partes principais das secundárias; competências importantes
para o aluno que está completando o Ensino Fundamental.
O que acontece com os alunos de uma série para outra? Tal resultado demonstra que,
conforme o andamento das séries, os discentes parecem não estar adquirindo as competências
em leitura necessárias para que eles lidem com os textos que lhes são apresentados nas
avaliações nacionais. Se o objetivo da escola é formar o leitor, e grande parte dos alunos
avaliados demonstra não ter adquirido as competências necessárias, há a necessidade de reverse como a leitura está sendo tratada em sala de aula.
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Ao somarem-se os resultados por nível de proficiência divulgados por Brasil (2012) para o 9º ano do Ensino
Fundamental em Língua Portuguesa, a soma das percentagens não resulta em 100%, ficando em 99,99%.
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Sendo o objetivo da escola formar o leitor, traz-se, aqui, questionamentos voltados ao
acesso ao texto, aos gêneros trabalhados e à formação docente.

Figura 14 - A leitura e o papel da escola

A leitura faz parte do
cotidiano da sala de aula?
A literatura, importante
ferramenta para a aquisição
de competências e para a
humanização do sujeito, é
objeto inserido no dia-a-dia
dos discentes?

Os alunos têm acesso a textos
variados?
As leituras envolvem textos
simples e complexos?

O professor tem um bom
repertório de leitura que
possibilite o desenvolvimento
das competências de seus
alunos?
O docente possui essas
competências?

Fonte: Elaborada pela autora.47

Para Gatti (2010), apesar dos múltiplos fatores que afetam, segundo a autora, os
“graves problemas” da escola básica, dentre eles: políticas educacionais; financiamento da
educação básica; aspectos das culturas nacional, regionais e locais; formação dos gestores;
condições sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas populacionais; a
pesquisadora considera a formação inicial dos professores o ponto crucial em todo esse
processo: “Procura-se contribuir para o debate que busca a melhoria da qualidade da formação
desses profissionais, tão essenciais para a nação e para propiciar, nas escolas e nas salas de
aula do ensino básico, melhores oportunidades formativas para as futuras gerações” (GATTI,
2010, 1359). Em se tratando da leitura, durante sua vida acadêmica e profissional, o docente
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As imagens utilizadas na figura foram retiradas de: 1. Correio do povo. Disponível em:
<http://www.correiodopovo.com.br/blogs/livrosamais/>. Acesso em 25 nov. 2013; 2. Revista Nova Escola,
edição 224 de Agosto 2009. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/edicoes-impressas/224.shtml>.
Acesso em: 25 nov. 2013; 3. Guia da carreira. Disponível em:
<http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/carreira/graduacao-executiva-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 25
nov. 2013.
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precisa ter ou adquirir o gosto pela leitura, visto que, para um professor ter alunos leitores, ele
necessita, primeiramente, ser leitor.
A discussão sobre leitura, principalmente sobre a leitura numa sociedade que
pretende democratizar-se, começa dizendo que os profissionais mais diretamente
responsáveis pela iniciação na leitura devem ser bons leitores. Um professor precisa
gostar de ler, precisa ler muito, precisa envolver-se com o que lê. (LAJOLO, 2007,
p. 108).

Arroyo, em 2000, em seu texto Fracasso/Sucesso: um pesadelo que perturba nossos
sonhos, afirma: “Há problemas em nossas escolas que nos perseguem como um pesadelo”
(ARROYO, 2000, p. 33). Tais problemas, treze anos depois, continuam a perseguir a
comunidade escolar. O autor afirma que esse “pesadelo” encontra-se na estrutura do sistema
escolar, na estrutura dos currículos, das séries, na organização do trabalho, nos espaços e nos
tempos, os quais necessitam de uma reeducação do olhar, para que se possa rever os discursos
e os conceitos em busca de uma escola mais democrática – uma educação básica que
proporcione o direito à educação, à formação e ao desenvolvimento humano dos discentes.
(ARROYO, 2000). Já Perrenoud (2002) aponta que a prática reflexiva do docente é
primordial na melhora da qualidade do ensino. Os questionamentos constantes do professor
em relação às suas práticas leva-o a um desacomodamento profissional, visto que é a partir da
reflexão do educador que este considerará as necessidades dos alunos e preocupar-se-á com o
acesso aos saberes. Para Perrenoud (2002, p. 47): “O fato de saber refletir sobre a prática não
seria a atitude mais compartilhada do mundo? Será que todos os profissionais não refletem
sobre o que fazem? Poderíamos impedir que fizessem isso?” A reflexão leva a busca de novos
caminhos, de novas condutas, de novas formas de lidar com aquilo que se pensava ser o ideal.
Pode-se perceber, desta forma, que os problemas da escola advêm de vários setores e
fatores. Contudo, enquanto esse cenário preocupante paira pelos espaços da educação básica,
cabe ao docente em sala de aula, juntamente com a comunidade escolar, procurar caminhos
que levem a melhora da qualidade do ensino e do desempenho de seus alunos.
Neitzel et al. (2014), no artigo Estratégias de leitura no ensino médio: o PIBID de
letras, mostram a preocupação de um gestor de uma escola com a falta de conteúdo nas aulas
ministradas pelos licenciandos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID), visto que os alunos passariam a “apenas” ler uma vez por semana nas aulas de
Língua Portuguesa. A leitura tem de fazer parte do dia a dia do aluno, só se aprende a ler
lendo, sendo “aprender a ler”, aqui, lidar com leituras que levem os alunos a adquirir
competências que os ajudem a compreender os textos, a interpretá-los, a analisá-los, a refletir
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sobre eles, a criar hipóteses, a ler o explícito, o implícito. A leitura tem de permear o cotidiano
do aluno na escola e fora dela.
Sírio Possenti (2010), linguista, preocupado com a gramática, em sua palestra
Linguistas, gramáticos, dicionaristas, autores de manuais e a escola, comentou sobre suas
visitas em escolas nas quais ele percebeu a esporadicidade da leitura nesses ambientes,
fazendo parte, muitas vezes, de momentos ditos “especiais, diferentes” – “uma hora por
semana”, disse o pesquisador. O autor falou, então, da importância da leitura em todos os
momentos da vida escolar do aluno, ironizando que deveria ser o contrário, professores, em
meio a tanta leitura deveriam dizer: “Hoje, vamos fazer algo diferente, vamos estudar
gramática” (POSSENTI, 2010).
O documento do PDE/Prova Brasil (Brasil 2008a), ao trazer exemplos de resultados de
escolas com o mesmo nível socioeconômico, em que uma escola obteve 133 pontos,
mostrando um baixo desempenho, e outra com 208, afirma: “Como tais escolas pertencem à
mesma rede, têm os mesmos recursos financeiros e os professores recebem os mesmos
salários, fica claro que as políticas e práticas de cada escola podem fazer muita diferença no
aprendizado de seus alunos”. (BRASIL, 2008a, p. 15). Desta forma, as condições de trabalho
e o comprometimento do grupo são determinantes para se aumentar a qualidade na educação
básica.
Conforme o INEP (2011i), às habilidades do Ensino Médio acrescentam-se as do
Ensino Fundamental. A diferença maior entre um nível de escolaridade e o outro é o nível de
complexidade dos textos. Assim, competências em leitura não adquiridas no Ensino
Fundamental será o calcanhar de Aquiles do Ensino Médio. Os alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental encontram-se nas portas do Ensino Médio, e, ainda, faltam, a muitos deles,
competências em leitura importantes para seguir a caminhada, a saber:
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estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos
do texto;
inferir informações;
distinguir fato de opinião;
diferenciar partes principais de secundárias;
localizar a informação principal do texto;
identificar efeito de sentido;
identificar tese e argumentos presentes em um texto;
reconhecer posições distintas em relação a um tema;
comparar textos que tratem do mesmo tema.

Pode-se inferir que a esses alunos falta lidar com textos que os levem a desenvolver
essas competências. A partir do nível 5, os alunos do 9º ano, por exemplo, entram em contato
com textos narrativos, argumentativos e poéticos mais complexos. Para alcançar o nível 7, os
discentes necessitam estar familiarizados com gêneros variados de textos e, também, com a
literatura clássica, como já afirmado anteriormente. Para que eles desenvolvam essas
competências e possam lidar com esses tipos de textos, os discentes necessitam não apenas ter
contato com eles de maneira informal, mas de forma sistematizada. Segundo os PCN:
Para ampliar os modos de ler, o trabalho com a literatura deve permitir que
progressivamente ocorra a passagem gradual da leitura esporádica de títulos de um
determinado gênero, época, autor para a leitura mais extensiva, de modo que o aluno
possa estabelecer vínculos cada vez mais estreitos entre o texto e outros textos,
construindo referências sobre o funcionamento da literatura e entre esta e o conjunto
cultural [...]. (BRASIL, 1998, p. 71).

Muitas dessas competências são possíveis de serem desenvolvidas a partir da leitura
do texto literário, visto que, ao lidar com o texto em sua totalidade - lê-lo na íntegra, refletir
sobre ele, discutir sobre ele, viajar em suas entrelinhas -, o aluno-leitor pode passar a
estabelecer relações sobre os acontecimentos, a inferir, a reconhecer opiniões que diferem
dentro de um texto, a perceber os elementos mais significativos, a embrenhar-se em seus
significados mais ocultos em busca de construir sentido. O acesso ao livro, portanto, é parte
importante no contexto escolar.
No passado, o acesso ao livro era difícil. Para muitos apreciadores da literatura, ter um
pai com uma livraria era o único caminho, como a menina de Clarice:
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Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio
arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas.
Como se não bastasse enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com
balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de
ter: um pai dono de livraria.
(LISPECTOR, 1998, p. 9).

Os livros eram caros, e ainda são, as bibliotecas, poucas, e, ainda, são, e as escolas
com poucos livros. Hoje, graças a iniciativas do governo em promover a leitura, livros estão
sendo distribuídos nas escolas48. O programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), por
exemplo, vinculado à Fundação Biblioteca Nacional e ao Ministério da Cultura (MINC),
procura democratizar o acesso à leitura por meio de programas, grupos de pesquisa, projetos e
cursos os quais envolvem várias universidades do Brasil, buscando levar a leitura a vários
lugares. O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), o qual atende todas as escolas
públicas da Educação Básica, segundo informações do Ministério da Educação (BRASIL,
2012), tem como objetivo, também, promover o incentivo à leitura, não somente direcionado
aos alunos mas também aos professores, por intermédio da distribuição de livros literários, de
pesquisa e de referência. Contudo, esses livros estão saindo das caixas e das prateleiras? Estão
fazendo parte do dia a dia do aluno? Estão encontrando professores que veem no livro
importante ferramenta na formação do leitor?
Projetos relacionados à leitura, ao envolvimento do aluno com o livro, assim, têm sido
desenvolvidos, ao exemplo do Leitura Sem Fronteiras, o qual envolve alunos e funcionários
das escolas públicas em busca de incentivar a leitura e formar leitores. No entanto, esse
incentivo, essa preocupação em formar leitores é uma tarefa que deve ser trabalhada no dia a
dia do professor em sala de aula, não pode ser uma ação ou um evento esporádico. Além
disso, há a necessidade desses programas atingirem a todas as escolas e a todos os alunos, e
não apenas a um quinhão. Uma notícia que fala sobre o projeto Leitura Sem Fronteiras
mostra uma desconexão entre escola e leitura: “As escolas da rede municipal de Itajaí pararam
as aulas por uma hora para que os alunos pudessem ler” (RICTV, 2013), como se parar para
ler fosse (ou devesse ser) uma atividade que acontecesse apenas extracurricularmente. Deste
modo, as escolas precisam ver nesses projetos de incentivo e nos programas nacionais uma
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A dissertação de mestrado de Patrícia Cesário Pereira Offial Formação de leitores do literário: uma
experiência na Escola da Ponte inicia com um breve esboço de alguns dos mais importantes programas de
leitura implementados no Brasil. Disponível em:
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Patricia%20Cesario%20Pereira%20Offial.pdf>. Acesso em: 12 maio 2013.
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oportunidade para dar continuidade a um trabalho que foca na formação do leitor, para que
“ler na escola” não seja mais notícia.
Em relação ao 3º ano do Ensino Médio, de acordo com o INEP (2011i), os níveis da
escala de desempenho das provas do SAEB em Língua Portuguesa são distribuídos em seis
níveis de desempenho. De acordo com o Instituto (INEP, 2011i), o número de competências
leitoras que fazem parte desse nível de escolaridade parece ser menor do que o número
presente na escala de desempenho dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. Contudo, isso
acontece porque é esperado que os alunos do Ensino Médio tenham adquirido as
competências presentes na escala de desempenho do Ensino Fundamental.
No quadro 10 que segue, podem-se observar a pontuação e as competências que fazem
parte dos níveis de desempenho de 1 a 3 no 3º ano do Ensino Médio.

Níveis de
desempenho
Nível 1
150 a 175
pontos
Nível 2
175 a 250
pontos
Nível 3
250 a 300
pontos

Quadro 10 – Pontuação e competências em leitura dos níveis 1 a 3 do 3º ano
Competências
3º ano do Ensino Médio
- localizar informações explícitas.

Competência anterior e:
- distinguir fato de opinião;
- identificar a finalidade de texto informativo.
Competências anteriores e:
- inferir o sentido de palavras de uso cotidiano e de maior complexidade;
- identificar informação implícita;
- identificar o tema;
- interpretar texto publicitário com auxilio gráfico;
- estabelecer relações entre tese e argumentos em textos;
- identificar efeito da exploração de recursos ortográficos/morfossintáticos.
Fonte: Elaborado pela autora com base em INEP (2011f) e INEP (2011i).

Para alcançar os níveis 1 e 2, os alunos do 3º ano do Ensino Médio devem ser capazes
de lidar com fragmentos de textos narrativos simples. No nível 3, as competências avaliadas
são a partir de textos narrativos simples, de textos informativos e poéticos, textos de jornal de
baixa complexidade e textos publicitários com auxilio gráfico (INEP, 2011i).
Em se tratando dos níveis de desempenho de 4 a 6, a pontuação e as competências que
englobam esses níveis são distribuídas conforme pode ser observado no quadro 11 a seguir.
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Quadro 11 - Pontuação e competências em leitura dos níveis 4 a 6 do 3º ano
Competências
3º ano do Ensino Médio
Competências anteriores e:
- interpretar texto, diferenciando informação principal de secundária;
- identificar a finalidade de textos;
- reconhecer diferentes formas de tratar a informação em textos sobre o mesmo tema;
- estabelecer relações de continuidade, identificando repetições ou retomadas
anafóricas;
- identificar a tese de um texto;
- identificar conflito gerador do enredo e elementos que constroem a narrativa;
- estabelecer relações lógico-discursivas pelo conhecimento referente aos processos de
formação de palavras;
- identificar marcas linguísticas, diferenciando nível formal de informal de linguagem e
faixa etária do locutor.
Competências anteriores e:
Nível 5
350 a 375
- identificar posições distintas entre duas opiniões sobre o mesmo fato.
Competências anteriores e:
Nível 6
375 ou acima - reconhecer diferentes formas de tratar a informação em texto sobre o mesmo tema;
- estabelecer relações entre tese e argumentos;
- estabelecer relações entre causa/consequência entre partes e elementos do texto;
- identificar efeitos de ironia ou humor;
- identificar o sentido de efeito decorrente da escolha de uma palavra ou expressão;
- identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação;
- identificar marcas linguísticas de um grupo social.
Fonte: Elaborado pela autora com base em INEP (2011f) e INEP (2011i).
Níveis de
desempenho
Nível 4
300 a 350

No nível 4, segundo o INEP (2011i), os alunos são capazes de lidar com textos mais
longos e complexos, com textos poéticos, com contos, com textos dissertativo-argumentativos
e de divulgação científica. No nível 5, os discentes lidam com textos mais complexos, formais
e informais, com informações quantitativas, de paródias, fábulas modificadas e fragmentos de
capítulos de livro (INEP, 2011i). No nível 6, os alunos são capazes de lidar com textos mais
longos e complexos, com textos poéticos, com tirinhas, dentre outros.
Segundo os resultados do SAEB/Prova Brasil de 2011, os alunos do 3º ano do Ensino
Médio de 3.392 escolas públicas e particulares, em escala nacional, encontram-se, em média,
no nível 3 de desempenho, visto que a média nacional alcançada foi de 267,63 (BRASIL,
2012). A média considerada ideal definida pelo movimento Todos pela Educação (2012) para
o Ensino Médio é de 300 pontos, nível 4 de desempenho. Segundo dados de Todos pela
Educação (2012), 29,2% dos alunos do Ensino Médio encontram-se no nível 4 ou acima, ou
seja, 70,8% dos alunos estão abaixo do nível esperado de desempenho em leitura 49. Essa
constatação reforça a premissa de que a qualidade na educação básica depende de um trabalho
incessante com a leitura, visto que ela pode interferir na construção da subjetividade do leitor,
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Até o momento, não há disponibilidade de dados relacionados à percentagem de alunos por nível de
proficiência em Língua Portuguesa do Ensino Médio pelo INEP.
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ao mesmo tempo em que se afirma como instrumento de democratização do conhecimento e
de inclusão social.
Segundo os PCNEM, espera-se que o aluno do Ensino Médio seja
[...] orientado para compreender o funcionamento sociopragmático do texto – seu
contexto de emergência, produção, circulação e recepção; as esferas de atividade
humana (ou seja, os domínios de produção discursiva); as manifestações de vozes e
pontos de vista; a emergência e a atuação dos seres da enunciação no arranjo da teia
discursiva do texto; a configuração formal (macro e microestrutural); os arranjos
possíveis para materializar o que se quer dizer; os processos e as estratégias de
produção de sentido. (BRASIL, 2006, p. 32, grifos nossos).

Dos alunos avaliados do Ensino Médio, muitos se encontram abaixo do nível ideal de
leitura. Assim, muitos desses discentes têm problemas, dentre outros, em: compreender “o
funcionamento sociopragmático” de textos, pois carecem na identificação da finalidade de
textos de diferentes gêneros; entender as “manifestações de vozes e pontos de vista”, pois não
possuem a competência de “reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões
relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema”, algo fundamental para tornar-se um leitor crítico
e reflexivo; compreender “os processos e as estratégias de produção de sentido”, visto que não
adquiriram a competência de “estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto”.
Por meio das avaliações aplicadas ao 3º ano do Ensino Médio, pode-se inferir que a
maioria dos alunos está deixando a escola básica sem as competências “básicas e gerais”
necessárias em leitura. É relevante relembrar, aqui, que os alunos já chegam ao 1o ano do
Ensino Médio com defasagem em competências leitoras, visto que, como afirmado
anteriormente, 73,04% dos alunos do 9o ano encontram-se abaixo do nível esperado,
prejudicando seu desenvolvimento nas séries finais da educação básica. Para melhorar a
qualidade da educação básica é essencial que a escola promova atividades que levem os
leitores em formação a desenvolver competências como: saber inferir; identificar informação
implícita; estabelecer relações entre tese e argumentos; reconhecer diferentes formas de tratar
um mesmo assunto; estabelecer relações lógico-discursivas - competências possíveis de serem
adquiridas quando o aluno-leitor é levado a mergulhar no texto, e ao imergir, ele terá a chance
de ir além dessas competências.
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De acordo com reportagem da revista Veja:
Ensino médio brasileiro era ruim. E está pior. Em língua portuguesa, não houve
retrocesso em relação a 2009. Contudo, praticamente não houve avanços, e a cifra
ficou longe da meta. Em 2009, 28,9% dos estudantes demonstraram dominar os
conteúdos esperados. Em 2011, o número chegou a 29,2%. (VEJA ONLINE, 2013).

É de suma importância relembrar que adquirir as competências que as Matrizes de
Referência de Língua Portuguesa das avaliações do SAEB para o Ensino Fundamental e para
o Ensino Médio podem não ser suficientes para o aluno tornar-se um leitor produtivo, dado
que, como já visto anteriormente, dependendo da forma como a leitura é abordada e tratada
em sala de aula, elas não permitem que o leitor argumente, crie hipóteses, dê novos sentidos
ao velho, dentre outras possibilidades que a leitura de um bom texto permite. Percebe-se,
assim, que a defasagem de leitura dos alunos na Educação Básica pode atingir níveis ainda
maiores. Seriam esses alunos capazes de refletir, opinar, criticar, criar hipóteses em relação às
suas leituras sem terem adquirido, pelo menos, as competências trazidas pelas Matrizes?
O docente é a figura que tem contato direto com o leitor em formação. As avaliações,
as escalas de desempenho, as matrizes, os resultados e o que eles significam servem para
apontar caminhos que o docente pode seguir na tentativa de melhorar o quadro do leitor em
formação. Atualmente, segundo Castro (2009), o que se quer de forma mais complexa é “[...]
construir e valorizar a boa escola pública, agora democrática e para todos” (CASTRO, 2009,
p. 7), mas, para isso, é necessário prestar atenção aos resultados do sistema de avaliação em
busca dessa melhoria, desde o macro até o micro, ou seja, não só todas as instâncias do
governo (federal, estadual, municipal), mas também os profissionais da educação diretamente
ligados à escola, sendo o docente uma das principais figuras desse processo.
Apesar de muitos dos discentes da educação básica não possuírem a maioria das
competências indicadas pelas matrizes, o docente precisa perceber que a leitura na escola não
pode girar em torno apenas dessas competências. Obviamente que trabalhá-las com os alunos
é essencial para que eles possam compreender os textos, no entanto, o leitor em formação
precisa ser levado a extrapolar o texto, a lidar com ele de forma produtiva, para que ele possa,
acima de tudo, relacionar-se com o texto em um processo de coautoria. Sem contar, ainda, a
leitura do literário como instrumento importante na construção de um sujeito mais humano.
Calvino aponta
[...] ler significa despojar-se de toda a intenção e todo preconceito para estar pronta a
captar uma voz que se faz ouvir quando menos se espera, uma voz que vem não se
sabe de onde, de algum lugar além do livro, além do autor, além das convenções da
escrita: do não-dito, daquilo que o mundo ainda não disse sobre si e ainda não tem
as palavras para dizer. (CALVINO, 2011, p. 243).
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A relevância da leitura na escola básica e a importância de se formar sujeitos leitores
na escola são assuntos inquestionáveis. É por meio da leitura que o aluno se desenvolve,
torna-se mais crítico, sendo capaz de opinar, de apontar problemas, de criar hipóteses, de
encontrar soluções. Por isso é imprescindível a escola ser o espaço para conquistarem-se
leitores. E, na leitura do literário, o leitor pode encontrar o que nos aponta Calvino: o
implícito, as plurissignificações, o desconhecido, o dito, o não-dito, o reconhecimento. Para o
autor, “[...] justamente por serem pronunciadas por uma voz estranha, a voz silenciosa de uma
ausência feita de tinta e espacejamento tipográfico, podem tornar-se a voz de vocês dois
[leitor e livro], uma linguagem, um código entre ambos, um meio de trocarem sinais e
reconhecerem-se” (CALVINO, 2011, p. 152). É nessa troca que os livros podem passar a
fazer parte da vida do sujeito.
Para que o leitor em formação caminhe em direção a ser produtivo, ele necessita
adquirir, durante sua permanência no âmbito escolar, as competências em leitura discutidas
até aqui por meio de atividades que os levem além dos limites do texto. Não se pode ter a
visão reducionista de um ensino voltado à conquista de médias (OLIVEIRA, 2011).
Entretanto, podem-se usar os caminhos apontados pelas avaliações para se construir leitores.
O aluno precisa ser formado leitor para que possa lidar com a leitura em seus diferentes
contextos: na escola, na universidade, na rua, no trabalho - seja por prazer, seja por obrigação
– ele precisa estar preparado. A leitura está em todos os lugares, em todos os contextos, em
todos os cursos, em todas as disciplinas.
Na sequência, apresentar-se-ão as competências em leitura que permeiam a avaliação
do PISA, alguns dados e resultados dessa avaliação, e a leitura do texto literário nesse
contexto.
2.2.2 A avaliação internacional: o PISA

As avaliações do SAEB e do PISA, segundo Bonamino, Coscarelli e Franco (2002),
possuem abordagens diferentes de leitura: enquanto o SAEB concentra-se em avaliar a
proficiência do leitor por meio de questões focadas no que ele é capaz de fazer com o texto, o
PISA verifica como as competências do aluno são colocadas em prática quando este se
encontra frente a frente com textos do cotidiano. As avaliações do SAEB e do PISA
averiguam a capacidade do aluno em reconhecer, identificar, estabelecer, diferenciar,
interpretar elementos do texto. As avaliações do PISA, entretanto, vão mais além ao requerer
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dos estudantes que eles avaliem, apliquem, utilizem conhecimento de mundo e criem
hipóteses.
O ponto chave do PISA é avaliar a capacidade do aluno em refletir. Para Bonamino,
Coscarelli e Franco (2002, p. 99), “[...] a maior diferença entre essas duas avaliações parece
ser a presença, no PISA, de uma parte relacionada à escala de reflexão, que não é explorada
com a mesma profundidade e grau de detalhamento no SAEB”. Essa constatação pode estar
relacionada aos tipos de questões oferecidas, visto que há perguntas subjetivas no PISA, ao
contrário do SAEB o qual traz somente questões objetivas. Ao exemplo de uma pergunta
feita, na avaliação internacional, em relação ao primeiro ato da peça de teatro A peça é o que
importa, do dramaturgo húngaro Ferenc Molnár50, sobre a qual o aluno precisa responder,
buscando respaldo no texto.

Questão
R452Q06
– 019

Um dos leitores desse texto declarou: “Dos três personagens,
Adam é provavelmente o que está mais empolgado por estar no
castelo.” O que esse leitor poderia adicionar para defender esta
opinião? Utilize o texto para justificar sua resposta.

O PISA tem como objetivo principal indicar dados que ajudem na discussão da
qualidade da educação dos países que participam. Tais indicadores, segundo a OECD (2010a),
fomentam políticas públicas que ajudam na melhoria da educação. “A avaliação procura
verificar até que ponto as escolas de cada país participante estão preparando seus jovens para
exercerem o papel de cidadãos na sociedade contemporânea.” (INEP, 2011j).
Em se tratando da leitura e do que os jovens de 15 anos podem fazer em relação a ela,
de acordo com a OECD (2010a), o exame do PISA de 2009 foi elaborado de forma a
responder às seguintes questões:
Can they find what they need in written texts, interpret and use the information, and
reflect upon it critically in relation to their own experience and understanding? Can
they read different kinds of texts for different purposes and in a variety of contexts,
either for personal interest and satisfaction or for practical reasons? (OECD, 2010a,
p. 32)51.

50

Questão disponibilizada no site do Inep em: <http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-itens>. Acesse
Pisa 2009. Acesso em: 11 out. 2013.
51
“Eles são capazes de encontrar o que precisam em textos escritos, interpretar e utilizar a informação, e refletir
sobre ela de forma crítica em relação à sua própria experiência e compreensão? Eles são capazes de ler diferentes
tipos de textos para diferentes finalidades e em uma variedade de contextos, seja por interesse e satisfação
pessoal e ou por razões práticas?” (OECD, 2010a, p. 32, tradução nossa).
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O que o PISA quer saber, assim, é se esses jovens estão preparados para lidar com a
leitura dentro e fora do contexto escolar.
O PISA foi criado em 1997. Participam dos exames os países membros da

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e mais de 30 países
não membros. O objetivo da avaliação é identificar quão preparados os alunos de 15 anos de
idade estão para lidar com os desafios fora da escola. Desde 1997, o PISA é dividido em
ciclos, conforme pode ser observado na figura 15 a seguir.
Figura 15 - Ciclos do PISA e número de países participantes52

2000

2003

2006

2009

2012

Primeiro
ciclo

Segundo
ciclo

Terceiro
ciclo

Quarto
ciclo

Quinto
ciclo

43
países

41
países

57
países

65
países

67
países

Fonte: Elaborada pela autora com base em OECD (2010a).

Em cada ciclo da avaliação do PISA, apesar de haver questões voltadas à Leitura, às
Ciências e à Matemática, um domínio principal é testado em detalhes a cada três anos,
somando 2/3 do total de toda a prova. Há, dessa forma, segundo a OECD (2010a), uma
análise completa de cada área a cada nove anos. Os domínios avaliados desde a primeira
aplicação do PISA podem ser observados na figura 16 que segue.

52

O número de países participantes no PISA de 2012 é uma informação disponível no portal do Inep neste
endereço: <http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-paisesparticipantes>. Acesso em: 11 out. 2013.
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Figura 16

2000

- Domínios avaliados em cada ano da realização do PISA

•Leitura

2003

•Matemática

2006

•Ciências

2009

•Leitura

2012

•Matemática

Fonte: Elaborada pela autora com base em OECD (2010a).

A média de alunos que fazem parte do exame gira em torno de 4.500 a 10.000 em cada
país, em pelo menos 150 de suas escolas. A avaliação mede o conhecimento, as habilidades e
as atitudes dos alunos com pelo menos seis anos de educação formal entre 15 anos e três
meses e 16 anos e 2 meses de idade matriculados na escola básica ou em programas
educacionais (OECD, 2010a).
Além de averiguar as competências dos alunos nas áreas de Leitura, Ciências e
Matemática, o PISA investiga fatores relacionados aos alunos os quais, segundo a OECD
(2010a), podem influenciar no desenvolvimento de habilidades e de atitudes do aluno tanto
em seu ambiente familiar quanto na escola. A figura 17 a seguir mostra esses fatores.
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Figura 17 - Fatores relacionados aos avaliados no PISA

Informações
dos alunos
relacionadas ao
seu contexto
familiar.

Estratégias de
aprendizagem.

Ambientes de
aprendizagem.

Familiarização
com
computadores.

Fonte: Elaborada pela autora com base em OECD (2010a).

O PISA investiga esses fatores por meio de questionários os quais os alunos avaliados
têm 30 minutos para completar. Os discentes são questionados sobre seus hábitos de
aprendizagem, como eles a gerenciam e a monitoram, sua motivação e suas atitudes
relacionadas à forma como aprendem. Os alunos são questionados sobre a frequência, dentre
outras, das seguintes ações: relacionar informação nova com conhecimento prévio; checar o
que entendeu do texto lido; entender o material lido por meio de relações com a experiência
de vida; estabelecer a relação do texto com a vida real (OECD, 2009). Assim, as perguntas
dirigidas aos alunos avaliam a sua capacidade de lidar com o objeto, ou seja, a leitura.
Além disso, o PISA investiga se os alunos são estimulados a ler pelo professor e por
que meios esses estímulos acontecem. Perguntas como as seguintes são feitas aos alunos: O
professor recomenda livros e autores para ler? O professor encoraja os alunos para expressar
sua opinião? O professor ajuda os alunos a relacionar as histórias lidas a suas vidas? (OECD,
2009b). A avaliação quer conhecer com isso como se dá a relação entre professor-alunoleitura. O questionário pergunta, também, sobre o contato dos alunos com a biblioteca. Os
alunos informam sobre sua capacidade de lidar com computadores, de como eles usam e para
que usam o computador, e sobre sua habilidade em ler textos digitais. Ainda, o PISA examina
o histórico do aluno por meio de questões sobre origem e nível socioeconômico do discente, e
questionários são respondidos pelos diretores das escolas sobre características da escola e a
qualidade de aprendizagem no ambiente escolar. Questionários simplificados podem ser
aplicados aos pais dos avaliados, dependendo do país e da economia, em busca de conhecer o
comprometimento com a leitura dos pais e dos alunos em casa.
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Por meio das avaliações feitas com os alunos e dos questionários aplicados aos alunos
sobre seus hábitos, o PISA passa a conhecer o perfil e as habilidades dos alunos de 15 anos,
fazendo relações entre as características da escola e os resultados alcançados pelos discentes
por intermédio dos questionários aplicados aos diretores de cada escola participante. De
acordo com a OECD (2010a), isso fornece uma base de conhecimento para análise de
políticas e de pesquisa.
Em se tratando da aplicação dos exames, há treze cadernos de prova chamados de
booklets, os quais contêm questões objetivas e subjetivas. Cada aluno recebe um booklet,
sendo este distribuído para um número de alunos (meninos e meninas, alunos de diferentes
classes sociais e econômicas). Em alguns países, há um teste computadorizado para leitura e
entendimento de textos eletrônicos (OECD, 2010a).
O PISA, aplicado a estudantes da 7ª série (8º ano do Ensino Fundamental) em diante, é
coordenado em escala mundial pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Cada país possui um órgão que coordena o programa em seu território.
No Brasil, o órgão responsável é o INEP.
Apesar de essa avaliação considerar importante a aquisição de conhecimentos
específicos no período escolar, a aplicação desses conhecimentos na vida adulta depende da
aquisição mais ampla de competências. Para a OECD (2010a), os conhecimentos específicos
devem vir agregados ao uso de conceitos na prática, pois é por meio dessa conexão que o
aluno será capaz de usar no seu dia a dia o que aprendeu na escola. Assim sendo, o PISA,
segundo a OECD (2010a), averigua:

a capacidade dos alunos em refletir;
a aplicação do conhecimento e da experiência dos alunos em situações da vida real;

a capacidade dos alunos de ativar seus processos cognitivos os quais contribuem
para o uso efetivo dos conhecimentos adquiridos durante sua escolarização;

as experiências apreendidas pelos alunos durante o período de aprendizagem na
escola.
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O PISA, assim, não está interessado em saber quais conhecimentos o aluno adquiriu
em seus anos escolares até a idade de 15. O que o exame testa é a capacidade do discente em
usar esses conhecimentos – a questão, desta forma, não é saber fatos, mas saber aplicá-los.
2.2.2.1 COMPETÊNCIAS EM LEITURA E NÍVEIS DE DESEMPENHO NO PISA

As avaliações do PISA não se voltam a competências básicas de leitura, pois os
avaliadores assumem que estudantes da faixa etária desse exame já adquiriram essas
competências (OECD, 2009b). Deste modo, o foco do exame é a demonstração de
proficiência dos alunos em acessar e recuperar informações contidas no texto, de maneira que
os avaliados demonstrem entendimento, capacidade de interpretação, e, também, reflexão em
relação ao seu conteúdo e a sua forma. Assim, o PISA considera as habilidades centrais em
leitura as que se encontram na figura 18 que segue:
Figura 18

- Habilidades centrais em Leitura para o PISA

Leitura
capacidade de
desenvolver
interpretações de
material escrito

capacidade de
refletir sobre o
conteúdo e a
qualidade do texto
Fonte: Elaborada pela autora baseada em OECD (2010a).

Na concepção do PISA (OECD, 2010a), a compreensão leitora abarca desde a
decodificação do texto em conjunto com o entendimento de suas estruturas linguísticas, até o
conhecimento de mundo que o leitor traz para a leitura. Além disso, envolve escolhas
estratégicas que o leitor faz para processar o texto, ou seja, as estratégias de aprendizagem das
quais ele faz uso no momento da leitura. Nessa perspectiva, essa concepção amarra-se aos
níveis de compreensão leitora de Gagné, Yekovich e Yekovich (1993): decodificação,
compreensão literal, inferência e monitoramento. Ao observar-se o que a avaliação do PISA
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mede: capacidade em refletir; aplicação do conhecimento e da experiência do aluno;
capacidade em ativar processos cognitivos; o exame vai além da decodificação e da
compreensão literal.
Consoante a OECD (2010a), o propósito do avaliado perante a tarefa a ser realizada
pode abranger três aspectos: acessar e recuperar; integrar e interpretar; refletir e avaliar,
os quais são inter-relacionados e interdependentes, como mostra a figura 19 que segue:

Figura 19 - Inter-relações dos aspectos

Fonte: Elaborada pela autora com base em OECD (2010a).

Os aspectos acessar e recuperar dizem respeito a encontrar a informação, selecionála e coletá-la. Desta forma, o leitor necessita encontrar informações específicas no texto.
Acessar e recuperar informações podem não ser tarefas tão simples, visto que mais de uma
informação pode ser exigida, ou, ainda, há a necessidade de o leitor navegar por partes do
texto, seja impresso, seja eletrônico, até encontrar a informação solicitada.
Integrar trata de compreender as relações entre diferentes partes do texto, as quais
podem estar no mesmo texto ou não, podem estar explícitas ou, ainda, implícitas,
necessitando que o leitor faça, assim, inferências. Já, interpretar envolve estabelecer relações
às quais não estão explícitas no texto ou, ainda, deduzir algo a partir de evidências presentes
no texto. Segundo as diretrizes do PISA (OECD, 2010a), interpretar significa identificar os
pressupostos e as implicações do texto como um todo ou parte dele.
O aspecto refletir abarca as relações que o leitor faz entre o conhecimento de mundo e
do texto. Assim, o leitor relaciona o texto com ideias e valores externos ao lido. Já avaliar diz
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respeito ao julgamento que o leitor faz do texto a partir de suas experiências pessoais ou de
seu conhecimento de mundo. “Reflecting on and evaluating the form of a text requires readers
to stand apart from the text, to consider it objectively and to evaluate its quality and
appropriateness.”53 (OECD, 2010a, p. 67).
O leitor proficiente é aquele que é capaz de acessar e recuperar; integrar e interpretar;
refletir e avaliar. Ao aproximar-se do texto, o leitor proficiente é capaz de fazer suas escolhas
em relação ao que ele quer do texto: acessar e recuperar informações; interpretar palavras,
frases, seções maiores; integrar informações de um mesmo texto ou vários textos; refletir
sobre eles em busca de entender suas próprias experiências; avaliar a relevância, a utilidade e
a qualidade dos textos. Para a OECD (2010a), “[...] it is not possible to interpret or integrate
information without having first retrieved it, and it is not possible to reflect on or evaluate
information without having accessed the information […]”54. (OECD, 2010a, p. 43).
Entretanto, para que o leitor seja capaz de envolver-se com o texto em todos esses aspectos,
ele necessita adquirir competências em leitura que o levem a esse patamar.
No PISA, há sete níveis de proficiência em leitura (1b, 1a, 2, 3, 4, 5, 6). A verificação
de proficiência leitora nos exames, segundo a OECD (2010a), parte de textos descritivos,
narrativos, expositivos e argumentativos, os quais se dividem em impresso e digital, podendo
estes ser sentenças, parágrafos, parte de capítulos de livros, assim como listas, diagramas e
gráficos. As atividades propostas encontram-se dentro de três níveis de dificuldade dificuldade baixa, dificuldade relativamente moderada, dificuldade relativamente alta.
Em se tratando dos níveis 1b e 1a de desempenho em leitura, a pontuação de cada um
e as competências necessárias para alcançar esses níveis podem ser observadas no quadro 12
que segue.
Quadro 12 – Pontuação e competências dos níveis 1b e 1a de desempenho do PISA
Nível de
desempenho
Pontuação
Competências esperadas
em leitura
1b
de 262 a 335
Localizar informações explícitas; fazer conexões simples entre
informações do texto.
1a
de 336 a 407
Localizar uma ou mais informações explícitas; reconhecer o tema
principal do texto; reconhecer a finalidade do texto; fazer conexões
simples entre a informação do texto e conhecimento de mundo.
Fonte: Elaborado pela autora com base em OECD (2010a).

53

“Refletir e avaliar a forma de um texto exige dos leitores afastarem-se do texto, para considerá-lo
objetivamente e para avaliar a sua qualidade e a sua adequação.” (OECD, 2010a, p. 67, tradução nossa).
54
“Não é possível interpretar ou integrar as informações sem ter, primeiramente, a recuperado, e não é possível
refletir sobre a informação ou avaliá-la sem ter acesso a ela [...].” (OECD, 2010a, p. 43, tradução nossa).
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No nível 1 b, o avaliado é capaz de lidar com informações explícitas em textos curtos
e simples e fazer conexões que se mostram na superficialidade do texto. As tarefas são mais
voltadas à localização de informações, envolvendo, assim, mais o acesso aos dados e à sua
recuperação - são, desta forma, consideradas atividades de dificuldade baixa. Quando há no
texto informações que se chocam, a tarefa torna-se mais difícil, entretanto, nos níveis 1a e 1b,
o leitor terá de trabalhar com apenas uma informação. O avaliado pode ser levado a fazer
inferências, porém, quando estas aparecem, são consideradas de nível baixo (OECD, 2010a).
Segundo o mesmo documento, os alunos com proficiência leitora dentro do nível 1b são
capazes de completar apenas as atividades de dificuldade baixa. Assim sendo, após alguns
anos de escolaridade, os alunos não deveriam ter dificuldades em lidar com tarefas nesse
nível, visto que as tarefas circulam pela superfície do texto.
No nível 1a, de acordo com a OECD (2010a), os avaliados necessitam, ainda, de uma
gama limitada de competências em leitura, pois estas tratam de localizar as informações
explícitas, reconhecer o tema e a finalidade do texto e fazer conexões simples. Nesse nível, as
informações encontram-se, ainda, proeminentes no texto, não havendo embate de ideias.
Conforme a Organização, “[…] in a number of partner countries including Indonesia,
Azeraijan, Kazakhstan, Panama, Peru, Brazil, Albania and Qatar, Level 1a is the most
common highest level of proficiency”55 (OECD, 2010a, p. 52, grifo nosso). Em se tratando do
Brasil, 21% dos alunos avaliados, em 2009, encontram-se no nível 1b e 28,60% no nível 1a.
Isso significa que 49,60% dos alunos brasileiros avaliados pelo PISA são capazes, apenas, de
lidar com textos curtos que envolvem tarefas de nível simples, lembrando, aqui, que a idade
para se realizar o PISA é entre 15 e 16 anos.
De acordo com os PCN, espera-se que o discente do Ensino Fundamental, dentre
outras habilidades,
[...] seja receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, por meio
de leituras desafiadoras para sua condição atual, apoiando-se em marcas formais
do próprio texto ou em orientações oferecidas pelo professor; compreenda a leitura
em suas diferentes dimensões - o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de
ler; seja capaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que reconheça nos
textos que lê. (BRASIL, 1998, p. 50-51, grifos nossos).

Conforme os resultados da avaliação do SAEB, muitos alunos do Ensino
Fundamental, 45,95% do 5º ano e 73,04% do 9º, encontram-se, como já afirmado
55

“[...] em um número de países parceiros, incluindo a Indonésia, Azerbaijão, Cazaquistão, Panamá, Peru,
Brasil, Albânia e Qatar, o nível 1A é o nível mais atingido mais comum de proficiência”. (OECD, 2010a, p. 52,
tradução nossa).
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anteriormente, abaixo do nível considerado ideal, acarretando em acúmulo de problemáticas
de uma série para a outra. Os resultados do SAEB indicam, assim, que faltam a muitos alunos
do Ensino Fundamental competências importantes em leitura. Se os problemas de
compreensão leitora apresentados pelos alunos do 5º ano não forem resolvidos durante sua
caminhada e novas competências não forem adquiridas, as problemáticas refletirão nos anos
escolares posteriores e, também, nas avaliações do PISA, visto que esta exige do avaliado
mais interação com o texto. “A manifestação de vozes e pontos de vista” e “os processos e as
estratégias de produção de sentido”, como preconizam os PCN para o Ensino Fundamental,
dependem da aquisição de competências ao longo da estadia do aluno no contexto escolar.
Para que o leitor em formação seja capaz de “aderir ou recusar posições ideológicas”, ele
precisa ser levado a avaliar e analisar as informações contidas no texto. Assim, o leitor em
formação precisa lidar com tarefas que ultrapassem o “nível simples”, para que ele não seja,
apenas, um leitor ingênuo como aponta Eco:
Dizer, portanto, que todo texto prevê um leitor-modelo significa dizer que, em
teoria, e em certos casos explicitamente, prevê dois: o leitor-modelo ingênuo
(semântico) e o leitor-modelo crítico. Quando Agatha Christie, em Das Nove às Dez,
narra através da voz de um narrador que no fim descobrimos ser o assassino, ela
procura, primeiramente, induzir o leitor ingênuo a suspeitar de outros, mas quando,
no fim, o narrador nos convida a reler seu texto para descobrir que, no fundo, ele
não ocultara seu delito, só o leitor ingênuo é que não havia prestado atenção às suas
palavras, nesse caso a autora convida o leitor crítico a admirar a habilidade com que
o texto induziu em erro um leitor ingênuo. (ECO, 2010, p. 12)

O leitor ingênuo é levado pelo autor a acreditar no seu relato, na sua narrativa, sem
perceber entre as linhas os indícios deixados pelo autor que podem levar a um revertério dos
fatos. O leitor crítico está aberto a essas nuances, propenso em não cair “nessas armadilhas”.
É bom, em algumas situações ser leitor ingênuo, deixar-se surpreender pelo que há por vir,
porém não todo o tempo, não com todas as leituras. O leitor precisa saber andar por esses dois
caminhos.
Em relação ao nível 2 de desempenho, o quadro 13 a seguir apresenta a pontuação e as
competências necessárias para o aluno atingir esse nível.
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Quadro 13 – Pontuação e competências do nível 2 de desempenho do PISA
Nível de
desempenho
em leitura
2

Pontuação

Competências esperadas

de 408 a 480

Localizar uma ou mais informações as quais podem estar implícitas;
reconhecer a ideia principal do texto; entender relações de partes do texto;
compreender significado em fragmento de texto por meio de inferência de
nível simples; comparar informações do texto; fazer conexões entre o texto
e conhecimento de mundo por meio de experiências pessoais e atitudes.
Fonte: Elaborado pela autora com base em OECD (2010a).

O nível 2 é considerado pela OECD a base de proficiência em leitura. Nesse nível, o
aluno começa a demonstrar competências que o ajudarão a participar produtivamente da
vida em sociedade (OECD, 2010a), visto que, por exemplo, ele necessita fazer relações entre
texto e experiência de vida. As tarefas giram em torno de textos simples cujos conteúdos são
familiares aos avaliados e apresentam informações não tão salientes no texto, contudo elas
exigem, ainda, fazer inferências de nível baixo (OECD, 2010a). De acordo com dados
coletados pela OECD (2010a), alunos que obtiveram desempenho no nível 2 ou abaixo,
tendem a ter uma participação frágil em estudos posteriores ou até mesmo no mercado de
trabalho. Isso está relacionado ao fato de que alunos, nesse nível de competência, são capazes
de lidar com tarefas de nível simples. Os dados da OECD informam que 81,20% dos alunos
mundialmente avaliados encontravam-se, pelo menos, no nível 2 de desempenho leitor em
2009.
Em relação aos resultados colhidos no Brasil, 27,10% dos avaliados encontram-se no
nível 2 de desempenho. Assim, estes são capazes de localizar informações que podem estar ou
não implícitas, podem reconhecer a ideia principal do texto, entender relações de partes do
texto, compreender significado em fragmento de texto por meio de inferência, comparar
informações do texto, fazer conexões entre o texto e conhecimento de mundo por meio de
experiências pessoais e atitudes, porém a partir de tarefas ainda de nível simples. Assim, falta
a esses alunos, por exemplo, a capacidade de envolverem-se com textos mais complexos que
os levem a construção de significados. Além disso, eles não possuem a competência de
“avaliar características do texto, comparando, e categorizando informações contrárias às
expectativas” – competência que aparece do nível 3 de desempenho em diante, competência
importante que leva o aluno à argumentação, como já discutido anteriormente nesta
dissertação.
Levando-se em consideração o perfil do exame do PISA, o qual foca na capacidade de
o aluno acessar e recuperar informações, integrá-las e interpretá-las, refletir sobre elas e
avaliá-las, de forma que o leitor possa lidar com a leitura criticamente dentro e fora do
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contexto escolar, percebe-se, por meio desses dados, que há mais problemas na integração e
na interpretação das informações do que no acesso e na recuperação, visto que 49,6% dos
alunos brasileiros (níveis 1b e 1a) são capazes de fazer uso da decodificação. Já apenas
27,10% chegam à integração e à interpretação, em cujas tarefas os alunos necessitam fazer
conexões entre texto e conhecimento de mundo, seu comportamento e suas atitudes. Os
discentes precisam, ainda, dependendo da atividade, compreender significados, considerados,
entretanto, de nível simples. Desta forma, se os alunos, no dia a dia da escola, lidam com
essas questões, eles terão, provavelmente, menos problemas em defrontar-se com essas
situações. O problema instala-se quando a leitura volta-se apenas ao ato de decodificar, ou, até
mesmo, resumir sem um trabalho que envolva o lido, de forma que o leitor em formação
interaja com o texto.
Se levar-se em consideração a defasagem em competência leitora por que passa a
maioria dos jovens da Educação Básica brasileira, apontadas nesta dissertação por meio dos
resultados do SAEB, é de compreender-se que maiores problemas os alunos teriam com as
avaliações do PISA, visto que esta vai além, exigindo desses discentes que avaliem
criticamente um texto, que criem hipóteses, que demonstrem entendimento do texto levando
em consideração seu conhecimento de mundo. De acordo com Bonamino, Coscarelli e Franco
(2002):
É importante observar que houve muita resposta (e muitas provas) em branco no
PISA. Como podemos interpretar esse dado? Como incompetência ou inabilidade
dos alunos de lidar com aqueles textos e com aquelas tarefas? Parece que muitos
alunos brasileiros ficaram receosos com as propostas do PISA por não entenderem
que aqueles textos poderiam fazer parte do contexto escolar. (BONAMINO;
COSCARELLI; FRANCO, 2002, p. 110-111).

O estranhamento causado perante essas questões seria a razão de muitas das provas do
PISA terem sido deixadas em branco? Seria a falta de envolvimento dos alunos brasileiros em
expressar sua opinião em relação aos textos, de relacionar leituras com seu conhecimento de
mundo outra problemática? Se a estratégia 7.25 da meta 7 do Novo Plano Nacional de
Educação é confrontar os resultados do SAEB e do PISA, aproximar os processos de
avaliação e aumentar a média nacional, em 2018, quando acontecerá a próxima avaliação do
PISA em leitura, é relevante levar em consideração essas diferenças entre os exames quando
se trata da avaliação em leitura.
Os níveis de desempenho 3 e 4 abrangem as pontuações e as competências
apresentadas no quadro 14 a seguir.
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Quadro 14 – Pontuação e competências dos níveis 3 e 4 de desempenho do PISA
Nível de
desempenho
em leitura
3

4

Pontuação

Competências esperadas

de 481 a 553

Localizar e reconhecer a relação entre várias informações do texto;
identificar a principal ideia do texto; inferir o sentido de uma palavra ou
expressão; avaliar características do texto, comparando e categorizando
informações contrárias às expectativas; demonstrar entendimento do texto
levando em consideração o conhecimento de mundo.
de 554 a 626
Localizar e organizar várias informações; interpretar o significado de
nuances de linguagem, levando em conta o texto como um todo;
compreender e aplicar categorias em contexto desconhecido; utilizar
conhecimento de mundo para criar hipóteses; avaliar criticamente um
texto; demonstrar entendimento de textos longos e complexos de
conteúdos não familiares.
Fonte: Elaborado pela autora com base em OECD (2010a).

Os alunos que alcançam o nível 3 de desempenho são capazes de lidar com textos,
segundo a OECD (2010a), de complexidade moderada. Nesse nível, há informações que
competem umas com as outras, levando o aluno a avaliar e a analisar as informações em
busca de respostas. Até o nível 2, sua tarefa é de fazer conexões com o já conhecido, não
havendo necessidade de avaliar, analisar, refletir de forma mais profunda, ou seja, o leitor, até
esse nível de desempenho, lida com a superficialidade do texto. No nível 3, o avaliado precisa
ser capaz de lidar com ideias contrárias a suas expectativas, exigindo-lhe abandonar, no
momento da leitura, quaisquer preconcepções. Além disso, o leitor precisa refletir sobre as
informações para tirar conclusões. No nível 3, é necessário que o avaliado tenha um bom
entendimento de textos que contenham conhecimentos familiares. De acordo com os dados da
OECD (2010a), 57,2% do total de alunos avaliados em todos os países alcançaram, em 2009,
pelo menos, o nível 3 de desempenho.
No Brasil, 15,90% dos discentes encontravam-se no nível 3 em 2009. Isso demonstra
que os alunos cujas competências leitoras estão nos níveis anteriores – 1b, 1a e 2 -, possuem
dificuldades, dentre outras, em trabalhar com textos os quais contenham várias informações,
revelando a problemática em distinguir, por exemplo, o que é principal e o que é secundário,
ou, até mesmo, compreender diferentes tipos de linguagem. Segundo Bonamino, Coscarelli e
Franco:
Muitas questões que envolvem a compreensão de imagens ou que exigem do aluno
relacionar estímulos verbais e não-verbais (tirinhas, propagandas etc.) costumam ter
um resultado insatisfatório. Isso significa que os alunos não compreendem imagens?
Que são incapazes de relacionar o texto escrito com as imagens? Será que tirinhas e
propagandas são percebidas pelos alunos com estranhamento, como textos que não
costumam fazer parte da prática escolar? (BONAMINO; COSCARELLI; FRANCO,
2002, p. 111).
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Além disso, falta a esses alunos avaliar as características do texto, sua importância e
sua relevância. Quando se pensa em avaliar criticamente um texto, pensa-se, também, em
argumentação. Ao buscar no texto elementos que indicam sua relevância, há a necessidade de,
juntamente, procurar argumentos que sustentem a avaliação. Para Machado (2002, p. 142): “A
alguém que lê um livro, diz que entendeu tudo, porém não consegue expressar de alguma
forma o que leu ou sentiu, falta tal competência”. Por isso a importância de ler e conversar
sobre o lido, ler e expressar o que sente, o que percebe, que relações o leitor é capaz de fazer
entre a obra e outras obras, entre estas e seu contexto. Desta forma, o aluno-leitor terá chances
de desenvolver sua capacidade de argumentar, pois dela o discente vai necessitar para
posicionar-se perante os fatos e fazer relações entre seu contexto e o mundo. Assim sendo, as
tarefas abordadas no PISA que compreendem os aspectos da reflexão e da avaliação resultam
em maior dificuldade ainda por parte dos alunos do que acesso/recuperação e
integração/interpretação de informações.
Em relação ao nível 4, para alcançá-lo, o leitor avaliado necessita lidar com textos
longos, complexos e não familiares. Além disso, segundo a OECD (2010a), o nível requer que
o aluno utilize conhecimentos formais para criar hipóteses. As tarefas que envolvem esse
nível exigem do aluno compreender nuances da língua e avaliar criticamente um texto. Assim,
o discente tem de ter uma visão global do texto e compreender as ideias abstratas. Consoante
o relatório da OECD, 28,30% dos alunos mundialmente avaliados atingiram, pelo menos, o
nível 4 de desempenho em 2009. Em se tratando dos alunos brasileiros avaliados, 6,10%
alcançaram esse nível. A preocupação do PISA em avaliar a capacidade dos discentes em
fazer conexões, avaliar e utilizar conhecimentos adquiridos e criar hipóteses está relacionada à
aplicação do que foi apreendido em situações novas, à inter-relação entre conteúdos, ao
julgamento do que é ou não relevante, à criação de uma nova ideia. Seria, assim, esta mais
umas das razões de muitas questões terem sido deixadas em branco – a falta de envolvimento
dos alunos brasileiros em criar conceitos, em construir significado, em elaborar sua própria
tese, em lidar com o desconhecido, em associar o velho ao novo? É preciso, desta forma,
repensar a leitura na escola para que os leitores em formação sejam expostos a essas questões.
Hoje, o que os jovens querem é lidar com aquilo que faça sentido, que tenha um
propósito, por isso fazem a pergunta que incomoda a muitos professores: “Por que estamos
fazendo isso?”. Petit (2009) relata uma experiência do grupo A cor da letra56 o qual se
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A cor da letra é um centro de estudos e pesquisa que tem como objetivo “Promover a disseminação e a
construção de conhecimentos no âmbito da leitura, da literatura e da transmissão cultural entre gerações; que
contribuam para o pleno desenvolvimento e a formação das pessoas” (A COR DA LETRA, 200-). O grupo
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aproximou de jovens de uma favela brasileira com sacolas cheias. Quando os jovens viram
que as sacolas estavam repletas de livros, estes se decepcionaram, pois, para eles, suas
experiências na escola com obras literárias foram desprovidas de sentido, uma anestesia à
criatividade. Todorov (2010, p. 39) afirma: “Sem qualquer surpresa, os alunos do ensino
médio aprendem o dogma segundo o qual a literatura não tem relação com o restante do
mundo, estudando apenas as relações dos elementos da obra entre si”. Assim, a falta de
estabelecer laços com a leitura e com o conhecimento de mundo pode levar ao desinteresse e
ao afastamento.
Obras como Édipo Rei de Sófocles (427 a. C.)57, por exemplo, lê-la como romance
policial, como já comentado aqui, é uma “anestesia à criatividade”, pois é uma obra que
oferece caminhos variados a serem percorridos. Freud, por exemplo, usou-a para formular seu
conceito sobre a fase de vida da criança em que ela inicia sua percepção de sexo e passa a
interessar-se de forma lasciva pelo sexo oposto em seu ambiente familiar. Para Maffesoli
(1998, p. 234), quando fala de Freud, “[...] não se pode esquecer tudo o que sua obra deve ao
seu fascínio pela mitologia grega. Foi certamente a tragédia de Sófocles que o ajudou na
elaboração do complexo de Édipo”.
Em se tratando dos níveis 5 e 6 de desempenho, os avaliados inseridos nesses níveis
são chamados pela OECD (2010a, p. 51) de “top performers”. As pontuações e as
competências em leitura que esses níveis abrangem são as expostas no quadro 15 que segue.
Quadro 15 – Pontuação e competências dos níveis 5 e 6 de desempenho do PISA
Nível de
desempenho
em leitura
5

6

Pontuação

Competências esperadas

de 627 a 698

Localizar e organizar várias informações implícitas no texto; inferir as
informações relevantes (ou seja, ideias primárias e secundárias); avaliar
criticamente o texto; criar hipóteses baseado em conhecimento de mundo;
compreender detalhes de texto de conteúdo não familiar; lidar com
conceitos contrários aos esperados.
acima de 699
Fazer inferências múltiplas; compreender completa e detalhadamente
informações de um ou mais textos; lidar com textos não familiares; gerar
categorias abstratas para interpretações; levantar hipóteses sobre o texto;
avaliar criticamente um texto complexo de tópico não familiar;
compreender além do texto; analisar detalhes implícitos do texto.
Fonte: Elaborado pela autora com base em OECD (2010a).

trabalha, também, com a formação de mediadores de leitura com o intuito de ampliar o acesso ao livro e à
literatura. Os projetos de A cor da letra podem ser encontrados no seguinte endereço:
<http://www.acordaletra.com.br/index.htm>. Acesso em: 14 jan. 2013.
57
Édipo Rei é uma peça teatral grega escrita por Sófocles por volta de 427 a. C.
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Para alcançar o nível 5 de desempenho, o leitor avaliado necessita ter a habilidade em
lidar com textos não familiares, tanto em relação ao formato quanto ao conteúdo (OECD,
2010a). Nesse nível, há a necessidade de demonstrar entendimento detalhado das informações
contidas no texto, de lidar com ideias que vão de encontro às expectativas do leitor,
colocando-o, assim, face a face com o inesperado. Segundo a OECD (2010a), 7,60% dos
alunos mundialmente avaliados, em 2009, foram capazes de realizar as tarefas do nível 5 em
desempenho. Em relação aos alunos brasileiros avaliados, 1,20% atingiram esse nível,
revelando a grande dificuldade dos alunos da faixa etária do PISA em resolver, por exemplo,
questões que abordem o inesperado, que envolvam detalhes de leituras de textos não
familiares.
Em se tratando do nível mais alto de desempenho em leitura, o nível 6, a OECD
(2010a) considera os avaliados que o alcançam altamente habilidosos. Nesse nível, mesmo em
tarefas relacionadas a acessar e a recuperar informações, há a necessidade de precisão na
análise dos elementos do texto e de atenção aos detalhes, os quais são imperceptíveis no texto,
ou seja, são informações implícitas com as quais o avaliado tem de saber lidar. A OECD
aponta que 0,80% de todos os alunos avaliados, em 2009, alcançaram esse nível leitor, isso
em escala mundial. No Brasil, segundo dados da OECD (2010a), 0,10% dos avaliados
atingiram esse nível. Surge, assim, a questão: O número baixo de alunos nesses dois últimos
níveis demonstra problemas na avaliação ou na forma como a leitura está sendo abordada nas
escolas?
Umas das questões na avaliação de 2009, também referente ao texto A peça é o que
importa encontra-se, de acordo com o relatório da OECD (2010a), no nível de dificuldade 6,
ou seja, leitores com as competências do nível 6 são capazes de responder a esta questão58,
sendo ela a seguinte:

Questão
R452Q03 – 019

O que faziam os personagens da peça pouco antes que a cortina se
levantasse?

De acordo com o relatório, essa questão pertence ao nível 6 por referir-se a um texto
mais longo para os padrões do PISA – primeiro ato de uma peça. Além disso, a ficção
retratada no texto afasta-se do cotidiano dos alunos – uma peça teatral que fala de peça teatral
58

Questão R452Q03 –019 – n. 3 - disponibilizada no site do Inep em: <http://portal.inep.gov.br/internacionalnovo-pisa-itens>. Acesso em: 11 out. 2013. Acesse Pisa 2009. Acesso em: 11 out. 2013.
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– metalinguagem em ação. E, também, o caráter e o contexto da conversa – uma conversa
sofisticada, em um castelo, sobre a relação entre a vida e a arte – os desafios de escrever-se
para o teatro. Ao pensar nesse contexto, a falta do convívio com a leitura do literário pode ser
realmente um entrave para lidar com essa questão. Contudo, ao ler-se o texto e procurar
responder a questão, percebe-se que a dificuldade pode não se encontrar somente na
metalinguagem, mas também no fato de o texto referir-se aos atores e às personagens, sendo a
pergunta sobre as personagens. Assim, se o leitor não estiver preparado para distinguir as
diferentes vozes de um texto, ele terá problemas com a autoria do discurso. Além do mais, a
pergunta reporta-se ao que acontecia antes do início da peça, do levantamento da cortina,
induzindo o leitor a procurar a resposta no início do texto, ainda na rubrica59.

Parte do texto
na questão
R452Q03 –
019

A ação se passa em um castelo situado perto de uma praia na Itália.
PRIMEIRO ATO
Uma luxuosa sala de estar em um castelo muito bonito à beira de
uma praia. Portas à 5 direita e à esquerda. Um salão disposto no
meio da cena: um sofá, uma mesa, duas poltronas. Ao fundo,
grandes janelas.

Contudo, a resposta encontra-se explicitamente na metade do texto: “Acabamos de
sair da sala de jantar onde comemos uma excelente refeição e bebemos duas garrafas de
champanhe”, diz uma das personagens, sendo qualquer resposta referente ao jantar aceita. A
questão é considerada, assim, pela OECD (2010a), de nível difícil por exigir do leitor atenção
total ao texto, pelo avaliado ter de lê-lo praticamente na íntegra, e por desafiar as expectativas
de uma leitura que não faz parte da intimidade do aluno – isso quando o texto literário não
rodeia o dia a dia desse aluno na escola.
A revista Educação, de abril de 2013, traz dois artigos referentes ao PISA. Um deles,
assinado por Aline Gatto Boueri, aponta os questionamentos que os países do Mercosul fazem
em relação aos critérios utilizados pelo PISA. Para os membros do Mercosul, o PISA não se
mostra um instrumento válido para dar informações sobre a educação desses países. Segundo
Boueri (2013, p. 38): “O que os representantes do Mercosul questionam é até que ponto é
possível comparar as habilidades de sul-americanos com as dos outros países que participam
do programa”, devido às diferenças econômicas, sociais e culturais desses países. Os
representantes não estariam, aqui, estigmatizando os alunos dessa parte do continente?
59

Parte da peça teatral do dramaturgo húngaro Ferenc Molnár A peça é o que importa, parte da questão
disponibilizada pelo Inep no endereço acima.

109

Certamente há questões de formação docente, de salário, de contexto socioeconômico e
cultural, já discutidas aqui, mas sem esgotá-las. O que se deve considerar é em melhorar a
qualidade da educação, as escolas, sua estrutura, sua condição física e psicológica, a formação
dos professores, as condições de seu trabalho, todo o tempo e o espaço que envolvem o ensino
e a aprendizagem. Todos merecem, professores e alunos.
Em se tratando da leitura, eles precisam ser preparados para defrontar-se com tarefas
de qualquer nível, precisam tonar-se sujeitos pensantes que fazem parte de um todo, que
cresçam cognitivamente, para que possam ir à busca de possibilidades outras além daquelas
de seu contexto. Vale a pena trazer, aqui, uma das falas de Umberto Eco, de seu livro Obra
Aberta:
Cada ser humano vive dentro de um certo modelo cultural e interpreta a experiência
com base no mundo de formas assuntivas que adquiriu: a estabilidade desse mundo
é essencial para que possa mover-se razoavelmente em meio às provocações
contínuas do ambiente e organizar as propostas constituídas pelos eventos externos
em um conjunto de experiências orgânicas. Manter, portanto, nosso conjunto de
assunções sem submetê-las a mutações indiscriminadas é uma das condições de
nossa existência de seres racionais. Mas entre manter o sistema de assunções em
condições de organicidade, e mantê-lo absolutamente inalterado, há uma certa
diferença. (ECO, 2012, p. 142).

O sonho de uma boa educação não é utopia. Educação de qualidade é um processo,
também, de dentro para fora, ou seja, ela não fica na dependência apenas da existência de
políticas públicas que deem conta de construir um sistema educacional uniforme e eficiente,
pois, muitas vezes, essas políticas bem pensadas e construídas param na porta da sala de aula.
Segundo Libâneo (2006), a escola é um objeto de estudo cujas análises podem dar-se
com dois enfoques: externo e interno. O primeiro trata de analisar a escola de fora para
dentro, ou seja, é buscar entendê-la com um “olhar mais global” (LIBÂNEO, 2006, p. 70), é
abordar seus aspectos sociais, econômicos e culturais, as diretrizes curriculares, as legislações,
as formas de gestão. Já, no segundo, analisa-se a escola por dentro, os elementos que a
constituem; tanto os processos de aprendizagem quanto os de ensino; e os resultados que todo
esse conjunto é capaz de alcançar. Para Libâneo (2006), dissociar a análise externa da análise
interna dificulta a provocar mudanças dentro da escola. “[...] os profissionais envolvidos no
campo interno da escola podem ter reduzida a eficácia pedagógica e social de seu trabalho, se
não tiverem uma visão integrada e crítica dos determinantes sociais e culturais do sistema de
ensino.” (LIBÂNEO, 2006 p. 71). Muito relevante a pergunta de Libâneo (2006): “[C]omo
promover mudanças ‘por dentro’ das escolas de modo a garantir qualidade cognitiva e
operativa das aprendizagens, considerando os influxos políticos, econômicos, culturais e
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institucionais?” (LIBÂNEO, 2006, p. 73, grifos do autor). Um dos caminhos, o próprio autor
indica: “[...] importa muito saber como os alunos podem aprender melhor, o que faz um
professor, qual o perfil ideal de sua formação [...]” (LIBÂNEO, 2006, p. 81).
O segundo artigo que se refere ao PISA, na revista Educação, é a entrevista de
Gustavo Iaies. Nela, o especialista em avaliação na América Latina afirma: “A sensação é de
que a realidade social é tão dura, que só de estar na escola já é o suficiente, mas a verdade é
que a região precisa melhorar seus indicadores de qualidade para se desenvolver” (IAIES,
2013, p. 40). E, para melhorar esses indicadores, é preciso que a qualidade chegue às escolas.
Em se tratando da leitura, o que se lê, como se lê, e o que se faz com a leitura é parte
primordial para ter-se qualidade.
Sobre os resultados da avaliação em leitura de 2009, no gráfico 3 a seguir, pode
observar-se o desempenho em leitura por nível no PISA de 2009 dos cinco primeiros
colocados: Xangai-China, Coreia, Finlândia, Canadá e Hong-Kong-China60.
Gráfico 3 – Desempenho por nível dos cinco primeiro países em leitura

Nível
1b
Xangai-China
0,70%
Coreia
0,11%
Finlândia
1,70%
Canadá
2,40%
Hong-Kong-China 1,70%

Nível
1a
3,40%
4,70%
6,40%
7,90%
6,60%

Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6
13,30%
15,40%
16,70%
20,20%
16,10%

28,50%
33,00%
30,10%
30%
31,40%

34,70% 17%
32,90% 11,90%
30,60% 12,90%
26,80% 11%
31,80% 11,20%

2,40%
1,00%
1,60%
1,80%
1,20%

Fonte: Elaborado pela autora com base em OECD (2010a, p. 194).

Pode-se perceber que a maioria dos discentes desses países encontram-se nos níveis 3
e 4 de leitura – lembrando que, nesses níveis, os alunos são capazes de fazer inferências, de
60

Hong Kong, assim como Macau, possui um sistema político especial em relação ao restante da China.
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lidar com informações contrárias a suas expectativas e com textos desconhecidos, de avaliar
criticamente o texto, de lidar com textos longos e complexos, etc. Assim, a partir do nível 3,
além de outras habilidades, os sujeitos são capazes de lidar com tarefas de complexidade
moderada e alta. Pode-se perceber, também, que poucos alunos encontram-se nos níveis 1b, o
mais baixo em desempenho, nível em que os alunos são capazes de realizar tarefas com textos
de dificuldade baixa; e no nível 6, o mais alto, como já dito anteriormente, nível em que os
alunos possuem maior precisão e atenção nas análises.
O gráfico 4 a seguir mostra o desempenho dos alunos brasileiros avaliados comparado
ao dos cinco primeiros colocados na avaliação do PISA em leitura em 2009.
Gráfico 4 – Desempenho dos alunos brasileiros avaliados

Xangai-China
Coreia
Finlândia
Canadá
Hong-Kong-China
Brasil

Nível 1b Nível 1a Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6
Fonte: Elaborado pela autora com base em OECD (2010a, p. 194).

Alcançar somente até o nível 2 em leitura, considera-se, como já afirmado
anteriormente, um entrave, visto que o aluno terá problemas com qualquer nível escolar
posterior àquele que ele se encontra. Ao pensar-se no mundo globalizado da atualidade e ao
compararem-se os resultados de outros países com o Brasil, percebe-se que se vive em um
momento em que são necessárias ações de modo a melhorar as competências em leitura dos
alunos. Enquanto, nos primeiros colocados, a maior concentração de alunos está entre os
níveis 3 e 4, no Brasil, está entre 1b e 2 – os níveis mais baixos de desempenho em leitura.
Nesses níveis, os alunos não sabem lidar com informações contrárias às expectativas, por
exemplo. Isso indica problemas com argumentação. A partir do momento em que o aluno não
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se envolve com ideias contrárias às suas concepções, a necessidade de argumentar esvai-se –
por que argumentar, por exemplo, sobre aquilo que se concorda?
A coluna, quase que solitária, que representa o Brasil, em meio aos países vistos como
“incomparáveis” pelos representantes do Mercosul, assusta. Ela pode assustar políticos, os
quais dizem: “Um exame não deve servir para estigmatizar o sistema educacional” (BOUERI,
2013, p. 38), mas pode dar sinais de que os alunos precisam de uma educação que os levem a
ser cidadãos em um mundo globalizado, que tenham as chances de serem, também, alunos
“Sem fronteiras”. De acordo com Sacristán,
É comum que prestigiosas instituições ou foros internacionais divulguem
diagnósticos e relatórios sobre o estado dos sistemas educacionais e indiquem os
desafios a serem enfrentados, assim como recomendações sobre as medidas a serem
tomadas. É uma forma de expor os sistemas a uma avaliação crítica, detectar
dificuldade e buscar avanços. (SACRISTÁN, 2011, p. 17).

O pesquisador esclarece que avaliações como a do PISA não lidam com questões de
dentro da sala de aula, sobre os métodos de ensino-aprendizagem, entretanto, para o autor:
“Uma avaliação externa facilita, a partir dos resultados que proporciona, o debate sobre a
estrutura, fluxos, dimensões e traços gerais dos sistemas educacionais [...]” (SACRISTÁN,
2011, p. 21).
A OECD (2010a) aponta que os alunos que chegam ao nível 5 são os trabalhadores
potenciais do amanhã. Para a OECD (2010a), levar os alunos a alcançar esse nível de
desempenho é relevante para que um país tenha um futuro econômico competitivo. A OECD
deixa claro, aqui, uma concepção de leitor funcional que lide com questões voltadas ao
trabalho, à produção, ponto importante quando se trata da influência da educação no
desenvolvimento de um país. Entretanto, em se tratando da leitura - importante parte da
educação formal -, na escola, é primordial lembrar que a leitura colabora, também, para a
formação de um sujeito sensível, um sujeito voltado à percepção de si e dos outros, de seu
entorno e da sociedade em geral, cabendo ao educador colocar seus alunos frente a frente com
as manifestações estéticas.
2.2.2.2 PISA: LEITORES E LEITURAS
Seus alunos não gostam de ler?
Será que não gostam mesmo?
Se não gostam, podem vir a gostar,
pois gosto se aprende, sabia?
Marisa Lajolo
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Marisa Lajolo (2005) apresenta a leitura como uma atividade que envolve um gosto
que pode ser adquirido. Gosto se aprende sim, e a escola deve ser, também, local para
aproximar leitor em formação e livro - lembrando aqui, conforme o Instituto Pró-Livro
(2011), que 45% dos leitores brasileiros foram influenciados pelo docente. É necessário,
assim, o envolvimento do aluno com a leitura para que este tenha a oportunidade de tornar-se
leitor, cujo enlace deve vir permeado de estratégias que levem o discente a interessar-se pelo
texto.
Para que a leitura faça parte da vida de um indivíduo de forma eficaz, segundo Gagné,
Yekovich e Yekovich (1993), este precisa de três elementos: entendimento conceitual,
competências básicas automatizadas e estratégias de leitura. Entendimento conceitual, de
acordo com os autores, trata do conhecimento que o indivíduo tem em relação ao tópico a ser
lido. Competências básicas automatizadas estão relacionadas à decodificação do texto e à
capacidade do leitor em propor significados a partir daquilo que está expresso. Já estratégias
dizem respeito ao modo como o texto será abordado, o que dependerá do objetivo do leitor e
do monitoramento de sua compreensão.
Em se tratando de leitura na escola, muitas vezes, as dificuldades que os alunos
possuem em compreensão leitora podem advir da falta de uso ou de conhecimento de
estratégias de leitura e de competências as quais devem ser adquiridas no âmbito escolar. Em
um estudo trazido por Gagné, Yekovich e Yekovich (1993), alunos que passaram a ter ciência
das razões por que resumir, predizer, perguntar e clarificar no momento da leitura, por
exemplo, foram capazes de desenvolver suas competências leitoras.
Os dados retirados das informações obtidas na avaliação do PISA de 2009 dos países
participantes permitiu à OECD (2010b) separar o perfil dos leitores em seis grupos. A
variedade da leitura, o uso de estratégias de aprendizagem e a frequência que se lê foram os
elementos usados para a construção desse perfil, como pode observar-se na figura 20 que
segue.
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Figura 20 - Perfil dos leitores encontrados pelo PISA

Leitores
Leitores
profundos e
amplos
(G1)

Leitores
profundos e
restritos
(G2)

Uso de estratégias de
aprendizagem.
Leem regularmente
por apreciação.
Leem materiais
variados de ficção e
não ficção.

Uso de estratégias de
aprendizagem.
Leem jornais e
revistas com
frequência.
Leem livros de ficção
e não ficção com
menos frequência.

Leitores
profundos e
altamente
restritos
(G3)

Leitores
superficiais e
amplos
(G4)

Leitores
superficiais e
restritos
(G5)

Leitores
superficiais e
altamente
restritos
(G6)

Uso de estratégias de
aprendizagem.
Não leem com
frequência, com a
exceção de jornal.

Pouco conhecimento
de estratégias de
aprendizagem.
Leem regularmente
gêneros variados.
Leem ficção
regularmente.

Pouco conhecimento
de estratégias de
aprendizagem.
Leitura menos
variada: foco em
revistas e jornais.

Baixos níveis de
estratégias de
aprendizagem.
Leem raramente
qualquer tipo de
material.

Fonte: Elaborada pela autora com base em OECD (2010b).
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O grupo de leitores profundos e amplos (G1) usam conscientemente estratégias de
aprendizagem (entender, lembrar e resumir) e leem regularmente por apreciação, conforme a
OECD (2010b). Eles são considerados amplos por lerem materiais variados de ficção e não
ficção várias vezes durante um mês. De acordo com a OECD (2010b), fazem parte desse
grupo 19% dos alunos avaliados mundialmente. A diferença entre o G1 e o G2 (Leitores
profundos e restritos) é que os leitores do último, apesar de usarem estratégias de
aprendizagem da mesma forma que os leitores do G1, leem com mais frequência jornais e
revistas. Os estudantes que pertencem ao G2, conforme a OECD (2010b), leem livros de
ficção e não ficção com menos frequência em relação ao G1. 25% dos estudantes avaliados
em 2009 fazem parte do G2.
Em se tratando dos leitores profundos e altamente restritos (G3), eles são profundos
por, também, terem consciência de estratégias de aprendizagem e usarem-nas nas tarefas
avaliadas. Entretanto, se comparados aos grupos anteriores, eles são altamente restritos por
não lerem com frequência, com a exceção de jornal. Poucos membros desse grupo leem
ficção e revistas. 29% dos leitores avaliados encontram-se nesse grupo (OECD, 2010b). Os
leitores do grupo G4 são contrários ao do G3 – são leitores superficiais e amplos. São
superficiais porque possuem pouco conhecimento de estratégias de aprendizagem. Contudo,
são considerados amplos por lerem regularmente gêneros variados. A maioria dos alunos
desse grupo lê ficção regularmente (OECD, 2010b). 5% dos avaliados pela OECD encontramse no grupo G4.
Os leitores pertencentes ao G5 - Leitores superficiais e restritos – possuem pouco
conhecimento de estratégias de aprendizagem, assim como o grupo anterior (G4), mas sua
leitura é menos variada: a leitura gira em torno de revistas e jornais, estando a ficção menos
presente na vida desses leitores. Segundo a OECD (2010b), 10% dos avaliados fazem parte
desse grupo. Em relação aos leitores superficiais e altamente restritos, grupo G6, assim como
os grupos G4 e G5, são superficiais por possuírem baixos níveis de estratégias de
aprendizagem e são altamente restritos por lerem com pouquíssima frequência qualquer tipo
de material, principalmente livros de ficção e não ficção. A leitura de jornais com mais
frequência foi acusada por 37% dos avaliados desse grupo. De acordo com a OECD (2010b),
13% dos estudantes avaliados no mundo encontram-se nesse grupo.
Apesar de a maioria dos alunos avaliados, internacionalmente, encontrar-se no G3
(29%), conforme pode observar-se no gráfico 5 a seguir, quer-se chegar ao G1, pois é esse
leitor que faz uso de estratégias efetivas de aprendizagem e lê vários tipos de materiais com
regularidade.
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Gráfico 5 - Percentagem de jovens leitores em cada grupo nos países avaliados

13%

19%
G1

10%

G2

5%
25%

G3
G4

29%

G5
G6

Fonte: Elaborada pela autora com base em OECD (2010b)61.

Para a OECD (2010b), a média atingida pelo G6, os quais possuem baixos níveis de
conhecimento de estratégias de aprendizagem e que leem com pouquíssima frequência
qualquer tipo de material, principalmente livros de ficção e não ficção, gira em torno de 427
pontos. Lembra-se, aqui, então, que a média brasileira, na avaliação de 2009, ficou em 412.
Assim sendo, de acordo com o perfil de leitores do PISA, pode-se dizer que boa parte dos
jovens da escola básica brasileira avaliados no exame são leitores superficiais e altamente
restritos, ou seja, esses alunos possuem baixos níveis de estratégias de aprendizagem e leem
raramente qualquer tipo de material. Os leitores da escola básica têm esse perfil por não
possuírem competências em leitura que os aproximem dos textos? A falta de conhecimento de
estratégias de aprendizagem é consequência da ausência de tarefas que levem os alunos a
conhecê-las e saber utilizá-las? Para Sacristán (2011, p. 22): “O relatório PISA nos
impressiona, pode nos levar a especular sobre a possível origem das deficiências, mas não
pode nos dizer o que fazer (podemos aproveitar a experiência, tomar numerosas medidas
alternativas, etc.), nem nos obriga a fazê-lo”, entretanto, como o próprio autor afirma, os
resultados apontados pelo PISA são, certamente, um incentivo a focar no problema.
Estratégias de aprendizagem, dentre outros exemplos, dizem respeito ao aluno ler um
texto e explicar o que ele significa; entender melhor o texto; pensar sobre as questões do
texto, as relações que ele faz com outras leituras que tratem do mesmo tema; expressar sua
opinião sobre o texto; relacionar a leitura com seu conhecimento de mundo e com suas
experiências. Assim sendo, essas estratégias estão diretamente conectadas a competências em
61

A soma da percentagem trazida pelo PISA (OECD, 2010b) totaliza 101%.
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leitura envolvidas nas avaliações do SAEB e do PISA, as quais precisam ser trabalhadas no
dia a dia da sala de aula.
O leitor em formação precisa ser levado a identificar o tema, a tese, a ideia principal
do texto. Ele precisa saber quais informações são importantes e quais são, apenas,
complementares. Ele necessita fazer relações com as várias informações dentro de um mesmo
texto ou entre textos diferentes, estabelecendo relações com seu contexto em busca de ampliar
seus horizontes. Ele necessita avaliar um texto criticamente. Ele precisa criar hipóteses.
Contudo, antes de tudo, ele precisa ler e ler muito. Além disso, a variedade de gêneros com os
quais o leitor em formação lida é, também, ponto importante para que ele possa perceber os
diferentes modos de tratar um texto, lidar com o explícito e com o implícito, ler o texto
criticamente, refletir sobre seu conteúdo e procurar estabelecer conexões com seu
conhecimento de mundo, para que, assim, ele possa tornar-se um leitor mais profundo e mais
amplo, e que possa exibir, como a Leitora de Calvino, suas leituras.
E assim a Leitora faz sua feliz entrada no campo visual de você, Leitor, ou, mais
precisamente, no campo de sua atenção. Ou melhor ainda, você é que entrou num
campo magnético de cuja atração não pode escapar. Vamos, não perca tempo, você
já tem um bom argumento para iniciar a conversa, um terreno comum, pense um
instante, pode exibir suas leituras amplas e variadas, vá em frente, o que está
esperando? (CALVINO, 2011, p. 36).

Cada texto requer um comportamento diferente do leitor. Não se lê da mesma forma
uma notícia de jornal, um artigo de revista, uma bula de remédio, um e-mail, uma carta, um
livro. Cada texto necessita que o leitor faça uso de diferentes estratégias e competências para
que ele possa compreender o lido. Alguns textos podem ser lidos rapidamente, já outros
requerem mais atenção do leitor; uns necessitam de apenas uma leitura, já outros mais de
uma. Para Lajolo (2005, p. 31): “Como leitores experientes aprendemos — e aprendemos
quase sem prestar atenção — a reconhecer diferentes tipos de texto e a ajustar nossa leitura a
eles”.
Esse aprender “quase sem prestar atenção” são as competências que o leitor faz uso
para dar conta do texto com o qual ele está lidando. São competências adquiridas, muitas
vezes, de forma implícita, sem que o leitor perceba. Os alunos, ao ter contato com um texto,
não precisam saber explicitamente que eles estão sendo levados a “identificar a tese de um
texto”, por exemplo. O docente pode fazer isso por meio de discussões em relação ao lido.
Além das competências em leitura que o leitor em formação necessita adquirir, as
quais podem ser trabalhadas implicitamente por um docente, o leitor precisa também de
motivação para ler. Para Gagné, Yekovich e Yekovich (1993), o aluno ao defrontar-se com
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algo novo, surpreendente, complexo tem seu estado de excitação elevado em seu sistema
nervoso central. Essa incerteza provoca a curiosidade que leva o indivíduo à exploração para
diminuir seu grau de dúvida – cresce, assim, sua vontade, sua motivação, seu gosto pela
leitura.
Segundo os dados fornecidos pelo PISA, o bom desempenho do avaliado está
diretamente associado a gostar de ler. Para o OECD (2010b, p, 34): “Students who read for
enjoyment tend to be more proficient readers than students who do not read for enjoyment in
all PISA participating countries”62. (OECD, 2010b, p. 34). Os alunos que não gostam de ler
tendem a ser a população que mais ocupa os níveis 1a, 1b e 2. Aproximadamente 72% dos
alunos cujo desempenho ficou no nível 1a não gostam de ler. Já os pertencentes ao nível 5 ou
acima, aproximadamente 12%, não apreciam a leitura. Na Finlândia e no Japão, por exemplo,
países que ocupam o topo dos melhores em leitura do mundo, por volta de 80% dos alunos
que alcançaram o nível 1a ou abaixo não têm gosto pela leitura, como pode ser observado na
figura 21 a seguir.
Figura 21 - Desempenho dos alunos que não gostam de ler

Fonte: OECD (2010b, p. 32).

Como se pode perceber na figura anterior, quanto menor o gosto pela leitura, mais
espaço os sujeitos ocupam nos níveis mais baixos de desempenho. Mesmo em países mais
desenvolvidos, como a Finlândia e o Japão, os alunos que não possuem o hábito de ler, têm
problemas com competências leitoras. Segundo a OECD (2010b), isso acontece, também, na
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“Os alunos que leem por prazer tendem a ser leitores mais proficientes do que os alunos que não leem por
prazer em todos os países que participaram do PISA.” (OECD, 2010b, p. 34, tradução nossa).
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média de todos os países avaliados (OECD average63 – ver figura 21). Nesse sentido, o gosto
pela leitura fica diretamente conectado ao desempenho.
Segundo a OECD (2010b), a constância da leitura de materiais variados está associada
à proficiência em leitura. Entretanto, há materiais que colaboram mais do que outros. “[…]
their reading performance are in line with evidence suggesting that some reading materials
may nurture reading proficiency more than others”64 (OECD, 2010b, p. 35). O PISA consegue
ter essa evidência por meio do cruzamento entre os questionários aplicados aos alunos e as
médias obtidas por eles. Nos questionários dirigidos aos alunos, o PISA quer saber, em
relação aos hábitos de leitura, dentre outras informações, se o avaliado possui acesso à
Internet em casa, se há livros de literatura clássica, de poesia – e quantos – obras de arte,
livros que contribuam para a sua aprendizagem, dicionários, o tempo que o aluno dedica à
leitura por prazer, se ele lê por obrigação, se é seu passatempo favorito, se ele gosta de
conversar sobre o que leu, se tem dificuldades em terminar uma leitura, se ele acha a leitura
uma perda de tempo, se ele gosta de ir à biblioteca ou a livrarias, se gosta de opinar sobre a
leitura e de trocar livros com amigos e os tipos de leitura que o avaliado faz por conta própria:
revistas, jornais, histórias em quadrinhos, livros de ficção e de não ficção.
Os dados do PISA 2009 apontam que os alunos que leem com frequência revistas e
jornais tendem a marcar, em média, respectivamente, 15 e 16 pontos a mais do que aqueles
que não leem esses tipos de materiais, como se pode observar na figura 22 a seguir.

63

A média da OECD não é uma média estipulada pela organização. É a média alcançada pelos países que
participam da avaliação do PISA.
64
“[...] seu desempenho de leitura estão em linha com a evidência a qual sugere que alguns materiais de leitura
podem fomentar a proficiência em leitura mais do que outros.” (OECD, 2010b, p. 35, tradução nossa).

120

Figura 22 - Diferença de pontuação dos leitores de revistas e jornais

Fonte: OECD (2010b, p. 37).

Em se tratando da Bulgária, o primeiro da lista, os alunos que leem revistas com muita
frequência obtiveram 42 pontos a mais. No caso do Brasil, os avaliados conseguiram 22
pontos a mais em relação àqueles que não leem esse tipo de material. Essa diferença entre
esses dois países pode estar na frequência da leitura e nos tipos de revistas que fazem parte do
acervo cultural do leitor. Em relação à leitura de jornais, os discentes islandeses conseguiram
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58 pontos a mais se comparados aos alunos que não leem jornais nesse país. No Brasil, os
avaliados obtiveram 14 pontos a mais. Mais uma vez, essa variação tem relação com a
frequência e o repertório. A leitura desses materiais certamente colabora no desempenho
leitor, visto que ela envolve, dentre outras, o desenvolvimento de competências relacionadas à
linguagem verbal e não verbal, à identificação do tema, à argumentação, à avaliação crítica do
texto, ao reconhecimento de causa e consequência. Assim quanto maior a frequência da
leitura, melhor a qualidade imposta pelo leitor.
Sobre a leitura de não ficção, os alunos que leem esse tipo de material regularmente,
tais quais biografias, livros historiográficos, livros filosóficos, de memórias, dentre outros,
tendem a marcar, em média, 22 pontos a mais do que aqueles que não leem. A figura 23 a
seguir mostra os pontos a mais obtidos em cada país avaliado pelos alunos que leem não
ficção com frequência.
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Figura 23 - Diferença de pontuação dos leitores de não-ficção

Fonte: OECD (2010b, p. 36).

Os alunos avaliados na Croácia, o primeiro da lista, que leem com frequência material
de não ficção, obtiveram, aproximadamente, 57 pontos a mais do que os que não leem não
ficção nesse mesmo país. Já, no Brasil, os discentes marcaram algo próximo a 14 pontos a
mais. Os pontos a mais de um país para outro é resultado da constância da leitura e da
influência desta na aprendizagem do aluno. Para a OECD (2010b, p. 35), “[...] reading long
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and complex texts, such as fiction and nonfiction books, appears to be particularly associated
with how well both students and adults read”65. Assim como a leitura de revistas e jornais
colaboram no desempenho e no desenvolvimento de competências leitoras, a leitura de livros
de não ficção, dependendo da leitura e da forma como o leitor trata o texto, também fazem
esse papel. Competências tais quais avaliar as características do texto, comparar e categorizar
informações contrárias às expectativas, demonstrar entendimento do texto levando em
consideração o conhecimento de mundo, utilizar conhecimento de mundo para criar hipóteses,
reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao
mesmo tema, podem ser adquiridas e desenvolvidas com a constância da leitura e com a
qualidade que esta carrega.
Em relação à leitura de ficção, os alunos que a leem regularmente, segundo a OECD
(2010b), tendem, em média, a marcar 53 pontos a mais nas avaliações do que aqueles que
leem com menor frequência. Na figura 24 que segue, pode-se observar a diferença de
pontuação no desempenho em leitura entre os estudantes que relatam ler ficção regularmente.

65

“[...] a leitura de textos longos e complexos, tais como livros de ficção e de não ficção, parece estar
particularmente associada à quão bem os alunos e os adultos leem.” (OECD, 2010b, p. 35, tradução nossa).
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Figura 24 - Diferença de pontuação dos leitores de ficção

Fonte: OECD (2010b, p. 36).

Na Suécia, país com a maior diferença em pontuação, os alunos que leem ficção
frequentemente chegaram a marcar, aproximadamente, 78 pontos a mais do que os alunos que
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não leem ficção naquele país. Em se tratando do Brasil, essa diferença ficou em dois pontos.
Estaria essa diferença assentada na frequência da leitura? Na qualidade dela? No questionário
do PISA, para todos os países participantes, voltado aos alunos, há a presença do tipo de
literatura encontrada na casa do avaliado: clássica e poesia. Seria essa a razão da diferença
entre esses dois países: o tipo de material ao qual os alunos têm acesso? Os países que
obtiveram maior diferença em desempenho leitor envolvem-se mais com esse tipo de leitura?
Seria a leitura de obras clássicas parte do cotidiano leitor desses alunos?
Conforme a OECD (2010b): “The results from PISA suggest that, although students
who read fiction are more likely to achieve high scores, it is students who read a wide variety
of material who perform particularly well in reading”66 (OECD, 2010b, p. 13). Assim, um
leitor versátil, que lida com diferentes gêneros, é fundamental para seu desempenho, haja
vista as diferentes competências que os textos exigem do leitor. Contudo, o próprio relatório
conclui que a leitura de ficção é responsável pelo quadro geral de melhor desempenho leitor.
O relatório da OECD (2010b) aponta que a leitura de revisas, jornais e livros de não ficção
com frequência colabora na obtenção de melhores resultados, porém a diferença de pontuação
entre os que leem esses tipos de materiais regularmente ou esporadicamente é menor do que o
que acontece com a leitura de ficção. De acordo com a OECD (2010b), a média na diferença
de 53 pontos provocada pela leitura de ficção equivale a ¾ de um nível do PISA ou mais de
um ano de escolarização. Na Austrália, na Áustria, na Finlândia, em Luxemburgo e na
Suécia foi observado que aqueles que leem ficção com muita frequência ficaram um nível
acima em proficiência quando comparado aos que leem com menos frequência.
Por meio dos dados fornecidos pela OECD (2010b), pode observar-se que o bom
desempenho em leitura depende de quatro fatores: o gosto pela leitura, o uso de estratégias de
aprendizagem, a leitura variada e a leitura de ficção. O gosto pela leitura leva à leitura
frequente. A leitura variada, juntamente a estratégias de aprendizagem, leva ao envolvimento
com diferentes tipos de informação, ampliando o conhecimento de mundo do leitor. Já a
leitura de ficção regular pode levar a mais de um ano de escolarização, como já afirmado
neste trabalho.
Isso ocorre pelo que o texto literário pode proporcionar ao leitor? A leitura do texto
literário provoca reações no leitor, leva-o a acessar e a recuperar; a integrar e a
interpretar; a refletir e a avaliar, visto que, ao ler uma obra, ao leitor em formação pode-se
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“Os resultados do PISA sugerem que, embora os alunos que leem ficção tendem a obter pontuação alta, são
estudantes que leem uma grande variedade de materiais que conseguem desempenhar bem em leitura.” (OECD,
2010b, p. 13, tradução nossa).
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dar a chance de fazer relações com o texto lido e com outros textos, e, também, com seu
conhecimento de mundo. Pode-se ajudá-lo a perceber o que há nas entrelinhas, os vários
caminhos que se pode seguir quando a obra permite, levando-o a construir significados. Podese levá-lo ao estranhamento e, consequentemente, à fruição. Para Jouve et al.,
[...] em nosso mundo saturado de signos, a incerteza da literatura funciona como
oxigênio: é porque o sentido de um texto literário não é nem claro nem unívoco que
ele não é opressor e remete cada leitor para sua liberdade. É, com efeito, o que
podemos chamar de “jogo” do texto, no sentido em que o texto tem “jogo de
cintura”: seu conteúdo não é fixado definitivamente e ele autoriza várias leituras.
(JOUVE et al., 2010, p. 206, grifos do autor).

Se o leitor em formação lida com uma variedade de textos, que sejam curtos ou
longos, simples ou complexos, que carreguem informações explícitas ou implícitas, já é um
ganho, afinal ele está lendo, e, conforme seu crescimento e seu desenvolvimento escolar, seu
gosto pela leitura tende a acompanhar esse processo. Contudo, é importante a escola, o
professor, a comunidade escolar perceber que a presença do aluno nesse ambiente requer que
o comportamento leitor desse aluno progrida: suas competências, suas habilidades, seu
repertório, lembrando que o texto literário, além de contribuir para um melhor desempenho, é
peça importante na constituição de um sujeito que se inquieta, que olha para seu entorno, que
percebe os cheiros, os sabores, as cores, as pessoas. Assim, o que ler é fundamental para que o
leitor em formação possa desenvolver suas competências leitoras e seu lado de ser humano.
Há a necessidade, dessa forma, de o sujeito buscar na literatura esse oxigênio do qual falam
Jouve et al., dessa liberdade do leitor, dessa permissão para ir à procura de várias leituras.
Na sequência, abordar-se-á o que as avaliações do SAEB e do PISA apontam e as
condutas essenciais para a formação do leitor – a literatura, a forma de ler, o perfil de autores
e os discursos presentes nos textos que colaborarão para que o aluno tenha a chance de
constituir-se um leitor produtivo.
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3 O SAEB, O PISA, A LITERATURA E O LEITOR EM FORMAÇÃO
Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria:
eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave,
as ondas me levavam e me traziam.
Clarice Lispector

A literatura tem esse poder de levar e de trazer do qual Lispector (1998) fala. Por meio
dela o indivíduo não só amplia seu repertório linguístico, mas, principalmente, percebe-se
como ser que necessita não apenas ter conhecimentos úteis ao mercado de trabalho, mas
saberes sensíveis que o permita mudar a lógica desse mercado. Nesse sentido, os resultados
revelados pelas avaliações colocam os holofotes sobre a leitura, possibilitando pensar sobre o
que foi, o que pode e deve ainda ser feito nesse domínio.
Os resultados revelados pelas avaliações do SAEB e do PISA, as competências
leitoras exigidas para a sua realização e o que os alunos brasileiros são capazes de fazer são
importantes aliados na busca da melhora do quadro leitor da escola básica brasileira. Tanto
nas avaliações do PISA quanto do SAEB, os resultados mostram que a maioria dos alunos
brasileiros avaliados é capaz de lidar com informações explícitas ou, ainda, implícitas em um
texto; podem fazer conexões nos limites do texto ou com seu conhecimento de mundo; têm a
competência de reconhecer a finalidade de um texto e seu tema; podem estabelecer relações
entre os elementos do texto. Entretanto, muitos desses jovens são capazes de usar tais
competências a partir de textos curtos os quais envolvem tarefas de nível simples. Há, assim,
como já apontado anteriormente, carências quando se tratam de textos mais longos e mais
complexos.
Aos alunos da Escola Básica, nos quadros aqui apresentados, falta-lhes a compreensão
da leitura “em suas diferentes dimensões” por não possuírem “competências básicas e
essenciais”. Além disso, indicam problemas com “leituras desafiadoras”, já que, quanto mais
baixo o nível de desempenho, menos complexos são os textos com os quais os alunos têm
capacidade de lidar. Um quadro preocupante que serve para alertar cada professor de cada
escola, de cada disciplina.
A leitura não faz parte da cultura do brasileiro, como aponta a pesquisa Retratos da
leitura no Brasil de 2011, já comentado neste trabalho. Desta forma, muitos alunos da escola
brasileira contam, mesmo que de forma inconsciente, apenas com a escola como local para
ajudá-lo a ser leitor. Leitor este que seja capaz não somente de lidar com tarefas relacionadas
ao texto, seus elementos linguísticos, e um leitor preocupado com o mercado de trabalho, mas
também um leitor que abarque tudo isso e que se volte para a função estética do texto, para
que ele possa desenvolver, nesse processo, seu lado sensível.
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Sousa e Arcas, ao analisarem as implicações do Sistema de Avaliação do Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) nas escolas desse estado, concluíram que as
avaliações acabam orientando o trabalho pedagógico. Segundo os autores:
A centralidade que o Saresp vem adquirindo na organização do trabalho escolar, ao
nortear práticas avaliativas, permite-nos afirmar que a avaliação em larga escala vem
sendo, crescentemente, apropriada pelas escolas. Ao orientar os procedimentos
avaliativos o Saresp vem induzindo a aplicação de provas e exames simulados como
meios de preparar os alunos para saírem-se bem no Saresp. (SOUSA; ARCAS,
2010, p. 194).

É relevante, assim, reafirmar que, ao se olhar de perto as competências das avaliações
do SAEB e do PISA e o que faltam a esses leitores, um caminho desponta-se; entretanto não
deve ser o único. É importante cuidar para não deixar de lado conteúdos e condutas que não
sejam parte das avaliações, mas que são essenciais na formação do leitor. Para ser um leitor
produtivo é preciso que ele seja um leitor que compreenda, que aprecie, que converse, que
interaja com os textos de forma que possa fazer uso de suas leituras em sua vida social,
profissional e acadêmica.
Para que o aluno tenha o “pleno domínio da leitura”, este necessita ser introduzido a
textos variados que o levem a desenvolver competências a fim de poder compreender os
textos e, também, ser capaz de refletir sobre eles e formar opinião sobre aquilo que lê. Como
formar e motivar leitores sem leitura constante? Sem levar os alunos a entrar no texto e
perceber todas as suas certezas e incertezas? Sem dar aos discentes as ferramentas necessárias
para que estes sejam leitores ativos, que reajam ao texto?
Em uma pesquisa sobre práticas inovadoras na escola básica, relacionadas à Literatura,
envolvendo alunos do terceiro ano do Ensino Médio em uma escola na cidade de Itajaí (SC),
Neitzel, Pareja e Hochmann (2013) mostram que, ao levar um poema aos alunos e questões
em relação ao poema, as autoras perceberam a dificuldade dos alunos em lidar com as
perguntas. Os alunos não tinham preparo para discutir o que a leitura provocava. A intenção
das pesquisadoras foi usar uma estratégia que não se centrasse nas intenções do poeta, mas em
como o leitor se apropriava do poema. Fala-se aqui de alunos do terceiro ano, saindo da
escola básica, que podem entrar na universidade, mas que, ainda, não parecem prontos para
debater as provocações de uma leitura.
De acordo com os resultados do SAEB (BRASIL, 2012), boa parte dos jovens da
escola básica brasileira avaliados é capaz de lidar apenas com textos na sua superficialidade.
Pode-se inferir, assim, que a leitura de textos em sala de aula que substituam leituras mais
longas e mais complexas não colabora na formação de leitores. Os leitores em formação
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precisam lidar com textos que vão desde os simples até os mais complexos, desde aqueles que
carregam apenas informações explícitas até aqueles envolvidos pelo implícito. Além disso,
eles necessitam ter contato constante com textos que os deixem intrigados, para que eles
possam ir à busca de significados, textos que os desafiem a perceber diferentes verdades,
textos que deem licença ao sentir. Afinal, a escola é espaço para o inteligível e para o
sensível.
Tudo o que a menina de Clarice queria era o livro - aquele livro pelo qual tanto
aguardava. A menina de Clarice era uma devoradora de histórias. Quem a levou a esse
encantamento? Não se sabe. Contudo se sabe que a presença do livro a deixava “no ar”
(LISPECTOR, 1998, p. 12). A escola pode levar outras meninas e meninos como a de Clarice
ao fascínio. Ela pode oferecer aos alunos experiências estéticas que provoquem o intelecto e a
sensibilidade dos alunos – é o saber e o sabor. Aguçar os sentidos, abalar as crenças, levar a
indagações, são caminhos que unem o racional e o sensível. Lajolo (2005) aponta a escola
como o local fundamental para se aproximar crianças e jovens dos livros. Desta forma, ler e o
que ler é parte primordial no contexto escolar. Afinal, é na escola que o aluno terá, em muitos
casos, a chance de tornar-se leitor – leitor capaz de interagir com os textos por várias e
diferentes vias.
Calvino (2011, p. 17) diz: “O livro é o que desperta sua curiosidade; pensando bem,
você até prefere que seja assim, deparar com algo que ainda não sabe bem o que é”. Tendo em
mente esse despertar e um leitor que extrapole o texto, o capítulo a seguir trata dos textos
literários que contribuem para o desenvolvimento do leitor em formação e para a educação
estética desse sujeito.
3.1 A LEITURA, O DISCURSO E O LEITOR EM FORMAÇÃO
Reading is a tremendously valuable basic skill. The ability to read opens up
the world of jungle animals to an urban six-year-old and the world of
sophisticated technology to a ten-year-old villager in Ghana. It allows
adults to change careers through independent study. It provides people of
all ages with an inexpensive way of finding out about the variety of ideas
and social and cultural landscapes that make up our world. 67
Ellen D. Gagné, Carol Walker Yekovich e Frank K. Yekovich

67

“A leitura é uma habilidade básica tremendamente valiosa. A capacidade de ler abre o mundo de animais da
selva para um urbano de seis anos de idade e o mundo sofisticado da tecnologia para um morador de dez anos de
idade de uma vila em Gana. Ela permite que adultos mudem de carreira por meio de estudo independente. Ela
oferece às pessoas de todas as idades uma forma barata de descobrir sobre a variedade de ideias e paisagens
sociais e culturais que compõem o nosso mundo.” (GAGNÉ; YEKOVICH; YEKOVICH, 1993, p. 268, tradução
nossa).
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A leitura, como mostram Gagné, Yekovich e Yekovich (1993), permite que as
fronteiras dos indivíduos que vivem em localidades remotas ampliem-se. Ela permite que
indivíduos cresçam profissionalmente e que façam descobertas relacionadas aos vários
elementos que compõem não só seu entorno, mas também os de outras sociedades e outras
culturas. A convivência do aluno com a leitura no contexto escolar, assim, deve dar-se de
forma a possibilitar que este atinja todos os níveis de compreensão leitora (decodificação,
compreensão literal, inferência e monitoramento) para que o aluno leitor vá muito além de
perceber o texto na sua superficialidade. Faz-se necessário, desta forma, pensar no que deve
ler o leitor em formação, pois este precisa ser levado a compreender textos variados que
tratem o dito por diferentes vias, sendo a literatura importante parte desse processo.
Caio Meira, tradutor da obra de Tzvetan Todorov (2010, p. 10), A literatura em
perigo, afirma que a literatura permite “[...] conhecimento sobre o mundo, os homens, as
paixões, enfim, sobre sua vida íntima e pública”. Afinal, por meio dos textos literários, podese conhecer o passado, o presente, o futuro, as emoções, as relações, as intimidades, os
segredos, os pensamentos mais íntimos de suas personagens. Por meio da obra literária, podese ir à busca da compreensão das experiências já vividas, da essência do ser, da ampliação do
mundo em que se vive. Para Todorov (2010, p. 24), a literatura “[...] nos proporciona
sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo.
Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela
permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano”. Destarte, pelo que a
literatura é capaz de oferecer, ela precisa fazer parte do cotidiano do leitor em formação.
Para Ana Maria Machado (2012), ex-presidente da Academia Brasileira de Letras
(ABL), o texto literário, quando bem construído, é capaz de falar sobre as verdades mais
profundas, mesmo sendo uma história inventada. Além disso, a leitura do texto literário ajuda
“[...] o cidadão a pensar de maneira mais lógica e organizada, a formular de modo mais claro
e ordenado as próprias ideias, a argumentar com os outros, a contrapor opiniões, a se defender
da imposição de pensamentos dominantes”. (MACHADO, 2012, p. 62). Tudo isso o texto
literário é capaz de fornecer ao leitor a partir do momento em que este passa a lidar com
textos que possibilitem essa troca. Assim sendo, ao ter esse contato, o leitor passa a adquirir
competências que o levem além da decodificação e da compreensão literal do texto, pois o
texto literário possibilita a reflexão, a inferência, a criação de hipóteses.
Segundo Paz (1993, p. 98), a literatura abre portas para o conhecer: “Os poetas nos
ajudaram a conhecer as paixões e, assim, a nos conhecermos: a inveja, a sensualidade, a
crueldade, a hipocrisia e, enfim, todas as complexidades da alma humana”. O autor menciona,
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por exemplo, a poesia de Walt Whitman como aquela que se misturou ao “homem de rua”
(PAZ, 1993, p. 88). Whitman trouxe novos pensamentos e atitudes para o século XX. A
liberdade de expressão, a força do pensamento e o livre arbítrio são elementos que compõem
seus poemas. Para amenizar a competitividade entre os homens da sociedade capitalista,
Whitman expõe cenas de afeição entre homens: abraços, toques e beijos. Em To a stranger,
por exemplo, pode-se perceber o libertino, o libertador, a procura de amizade, a procura do
“eu”.
Figura 25 – To a stranger - de Walt Whitman68

Passing stranger! you do not know how longingly I look upon you,
You must be he I was seeking, or she I was seeking, (it comes to me
as of a dream,)
I have somewhere surely lived a life of joy with you,
All is recall'd as we flit by each other, fluid, affectionate,
chaste, matured,
You grew up with me, were a boy with me or a girl with me,
I ate with you and slept with you, your body has become
not yours only nor left my body mine only,
You give me the pleasure of your eyes, face, flesh, as we pass,
you take of my beard, breast, hands, in return,
I am not to speak to you, I am to think of you when I sit alone
or wake at night alone,
I am to wait, I do not doubt I am to meet you again,
I am to see to it that I do not lose you.

Fonte: Elaborada pela autora com base em Whitman (2008).

Muitos textos literários, como To a stranger, permitem aproximações dos sentimentos
sobre os quais Paz (1993) discorre; dão mostras, ao leitor, dos caminhos percorridos pela
humanidade; revelam intimidades de personagens distantes no tempo e no espaço. Para Petit
(2008, p. 96), a leitura é um “[...] modo de alargar um pouco o espaço, de viajar sem sair do
68

Para um estranho
Transeunte desconhecido! Não sabes como te contemplo com encanto,
Tu deves ser aquele que eu procurava, ou aquela que eu procurava (isso vem para mim como em um sonho)
Eu vivi, certamente, em algum lugar, uma vida de alegria contigo,
Tudo és lembrança, à medida que flutuamos lado a lado, fluido, afetuoso, casto, amadurecido,
Tu cresceste comigo, eras um menino comigo ou uma garota comigo,
Comi contigo e dormi contigo, seu corpo tornou-se não só seu, nem deixou meu corpo ser apenas meu,
Tu me dás o prazer de teus olhos, rosto, carne, enquanto nós caminhamos,
Tu te apoderas da minha barba, peito, mãos, em troca,
Não devo falar contigo, devo pensar em ti quando me sento só ou acordo de madrugada só,
Devo aguardar, não duvido que devo encontrar-te novamente,
Devo precaver-me para não perder-te. (WHITMAN, 2008, tradução nossa).
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lugar, de se abrir para o novo, para o que está distante”. Assim, a literatura possibilita ao leitor
conhecer novos mundos, novos lugares, novas pessoas.
Para Jouve et al. (2010, p. 203), os textos literários “[...] nos ajudam a modelizar nossa
existência pela experiência da realidade fictícia que proporcionam; e enriquecem nossa
relação com o real, quando ampliam a escala de nossas emoções e nos oferecem (às vezes) um
ponto de vista original”. Por isso: “Ler é descobrir insuspeitos caminhos para dentro de nós
mesmos. É um reconhecimento”. (PAZ, 1993, p. 86). E isso é algo que a literatura pode dar.
Não é à toa que Todorov (2010) insiste que cabe à literatura ser o centro do processo
educacional.
Não se pretende, aqui, indicar leituras para a sala de aula, visto que o repertório de
obras a serem lidas por professores e por alunos têm de ser construído por esses sujeitos.
Contudo, a intenção é salientar o perfil de obras literárias que contribuem para a formação do
leitor - no desenvolvimento de suas competências leitoras, no alcance dos níveis de
compreensão leitora e na vivência com este objeto estético que é a literatura como fonte
criadora de sensibilização.
A leitura do texto literário, segundo Roland Barthes (2010), dá-se de duas formas:
prazerosamente ou fruitivamente. O texto lido por prazer é aquele que traz conforto ao leitor,
que lhe dá sensação de bem-estar, que possibilita a leitura fácil, progressiva, faz com que o
leitor avance, em estado de gula, em busca de seu fim – uma “satisfação romanesca”, como
aponta Barthes (2010, p. 16). Já o texto lido de forma fruitiva, priva o leitor desse conforto,
porque ela mexe com ele, fá-lo sentir-se, por vezes, perdido, tira-o da normalidade, exigindo
uma postura investigativa, à procura de significados. O leitor encontra-se nessas condições
por estar em meio a uma narrativa desconstruída, porém legível, revela Barthes (2010).
Assim, o leitor, diante do objeto, procura desvelar o que lhe causa estranhamento, em um
processo de interação ele pensa, reflete, fica intrigado, transforma-se. A leitura por prazer
colabora no desenvolvimento de competências leitoras, visto que, nessa leitura, o aluno
encontra partes principais e secundárias, causas e consequências, etc. – competências que o
leitor necessita para dar conta do entendimento do texto; entretanto, é com a leitura fruitiva
que o leitor vai extrapolar o texto, ir à busca de significados, perceber o texto como fonte de
sentidos.
Ítalo Calvino (2011, p. 177) mostra dois tipos de escritores: o de best-sellers, que o
autor chama de “produtivo”, já que escreve muito e é sempre sucesso de vendas; e o escritor
atormentado, visto pelo produtivo como ilimitado e profundo. A leitora, vigiada por esses dois
autores, é vista de duas formas: O autor atormentado vê-la absorta pela leitura, sem ar, sem
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poder respirar, e pensa que a leitora estaria lendo algo de “grande efeito” (CALVINO, 2011,
p. 178), escrito, provavelmente, pelo autor produtivo. Já este a observa e a vê “transfigurada
pela meditação”. Ele pensa que ela estaria lendo “um livro repleto de significados ocultos”
(CALVINO, 2011, p. 178), escrito, possivelmente, pelo autor atormentado. Ao relacionar os
autores de Calvino aos leitores de Barthes, pode-se pensar que o autor produtivo é aquele que
proporciona a leitura por prazer, visto que o enredo é o que interessa, chegar ao fim é o que
importa. Já o autor atormentado é aquele que oferece a leitura fruitiva, dado que ele leva o
leitor a ir à busca de sentidos inesperados.
Umberto Eco (2012), dentre outras discussões relacionadas ao texto, teoriza sobre o
discurso aberto e o discurso persuasivo. O aberto é aquele que dá possibilidades variadas ao
leitor. Ele estimula o leitor a fazer as suas escolhas, a imaginar, a usar a sua inteligência em
busca de novas descobertas. Para Eco, é o discurso que causa estranhamento, que faz com que
o leitor veja aquilo que pode ser velho de um modo novo. Desta forma, o discurso aberto não
levaria à leitura fruitiva de Barthes? Segundo Eco (2012, p. 280), o discurso aberto “[...] não
quer agradar e consolar, quer colocar problemas, renovar a nossa percepção e o nosso modo
de compreender as coisas”.
Já o discurso persuasivo, de acordo com Eco (2012), ordena o que se deve pensar,
sentir. O trabalho do leitor é seguir suas linhas de forma ordenada em busca de opiniões e
sentimentos predeterminados. Ele induz o leitor a concordar com aquilo que está escrito. O
discurso persuasivo, consoante Eco (2012, p. 281), “[n]ão lhe propõe nada de nôvo, não o
provoca, mas o consola [...]”. Assim, esse tipo de discurso é aquele que não dá espaço ao
leitor à criatividade, à busca de novos sentidos. É o discurso usado nas obras cujos enredos
vêm carregados de informações explícitas, não dando a oportunidade ao leitor de revirar, de
voltar, de reler suas linhas à procura de respostas. Pode-se dizer que esse tipo de discurso é
aquele que leva à leitura prazerosa à qual Roland Barthes (2010) se refere, visto que ele
possibilita a leitura fácil, progressiva, sem intervenções por parte do leitor para a compreensão
da obra.
Na perspectiva do discurso aberto e do persuasivo, percebe-se que é o aberto que dá
a chance ao leitor, ao decodificar o texto, de inferir, de monitorar, ou seja, de atingir os
últimos níveis de compreensão leitora - inferência e monitoramento -, já que o leitor precisa ir
à busca do implícito, exigindo dele uma postura investigativa, à procura de significados. É
esse tipo de discurso que permitirá ao leitor extrapolar o texto, criar hipóteses, responder
perguntas e criar novas, fazer descobertas, e, possivelmente, aplicá-las em situações novas.
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Ainda, os PCNEM (BRASIL, 2006) trazem dois tipos de leitores: o leitor vítima e o
leitor crítico. Este, para os PCNEM, é capaz de lidar com obras complexas, que geram
reflexão, que trazem o novo. “Como leitores críticos, adquirimos a enorme liberdade de
percorrer um arco maior de leituras, o que faz toda a diferença”. (BRASIL, 2006, p. 69). Já o
leitor vítima é aquele preso às obras de consumo, as quais não geram reflexão, mas que
entretém por saciar uma necessidade imediata. Para os PCNEM:
[...] a multiplicidade e os diferentes níveis de leitura, um leitor crítico pode ser, pois,
também um leitor vítima. Entretanto, pode um leitor predominantemente vítima ser
um leitor crítico? Sobretudo, poderá ele ser um leitor de obras mais complexas e
mais elaboradas esteticamente? Qual o perigo de sermos apenas leitores vítimas? O
perigo é consumirmos obras que busquem agradar a um maior número de leitores,
oferecer ao leitor uma gama já consumida de elementos, aquela literatura voltada
para o consumo de que falamos [...]. (BRASIL, 2006, p. 69).

O que os PCNEM querem dizer é que um leitor crítico é aquele “cultivado”, preparado
para lidar com uma obra por diferentes vias, é capaz de lidar com o texto de forma fruitiva ou
prazerosa, tudo vai depender do texto com o qual ele entra em contato. Já o leitor vítima é
capaz de lidar com o texto apenas de forma prazerosa, pois ele não possui as ferramentas para
fruir o texto.
A escola, ao possibilitar aos alunos textos literários ou não, os quais lidam apenas com
informações explícitas, contribui, parcialmente, para a formação do leitor. Com leituras
somente de conteúdo explícito, dependendo da forma como elas são abordadas, os últimos
níveis de compreensão leitora podem ser deixados à deriva, prejudicando o discente no
entendimento não só de poemas, crônicas, contos, mas também na compreensão de manuais,
relatórios, gráficos, tabelas. Sem esses níveis, os futuros leitores terão dificuldades em fazer
conexões e em tirar conclusões, abrindo caminho, assim, para o afastamento entre leitor e
leitura e para a perpetuação dos baixos índices de avaliação leitora apresentados pelas
avaliações do SAEB e do PISA na educação básica brasileira, dificultando a elevação das
médias traçadas pelo novo PNE.
A leitura por prazer, muitas vezes, exige apenas a decodificação e a compreensão
literal (shallow processing), já que o leitor, no momento da leitura, não necessita entrar nos
emaranhados do texto – o próprio autor “produtivo” é fornecedor disso. Este expõe ao leitor
informações explícitas. O leitor não tem de pensar, tem apenas o dever de correr pelas páginas
para conhecer seu desfecho em meio ao seu discurso persuasivo. Logo, nessa perspectiva,
como se pode observar na figura 26 que segue, a leitura prazerosa de Barthes (2010), o autor
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produtivo de Calvino (2011), o discurso persuasivo de Eco (2012) dialogam com níveis
superficiais de compreensão leitora, já que obras com esse perfil não exigem do leitor um
posicionamento, uma postura investigativa em busca dos implícitos do texto ou de seus
significados ocultos.
Figura 26

- Características dos níveis superficiais de compreensão leitora

Discurso
persuasivo

Shallow
Processing

Leitura
prazerosa

Autor
produtivo

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Já a leitura fruitiva necessita dos dois últimos níveis de compreensão leitora, que
pertencem ao “deep processing”, inferência e monitoramento, pois o leitor precisa desvelar os
“significados ocultos” (CALVINO, 2011, p. 178) que o escritor “ilimitado e profundo”
oferece ao leitor, estabelecendo, assim, uma profunda relação entre objeto e leitor. Este
necessita fazer uso de suas competências leitoras de forma a dar conta do discurso aberto
presente nessas leituras, as quais se encontram permeadas pelo implícito. Assim sendo, nesse
contexto, como mostra a figura 27 a seguir, a leitura fruitiva de Barthes (2010), o autor
atormentado de Calvino (2011), o discurso aberto de Eco (2012) dialogam com níveis mais
profundos de compreensão leitora.
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Figura 27 - Características dos níveis mais profundos de compreensão leitora

Discurso
aberto

Deep
Processing

Leitura
fruitiva

Autor
atormentado

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Não seriam, assim, obras com características dos níveis superficiais de compreensão
leitora, quando muito, a fonte de leitura dos estudantes brasileiros? Os resultados do exame do
PISA dizem que sim, visto que 49,6% dos avaliados alcançaram o nível 1a ou abaixo e 27,1%
atingiram o nível 2 de leitura - nível básico de proficiência. Nesse nível, os alunos são capazes
de apenas encontrar informações explícitas no texto. O discurso persuasivo é aquele que
trabalha o nível básico de proficiência do leitor, já que sua intenção é informar explicitamente
o leitor, e este não se preocupa com suas entrelinhas, já que tudo que ele precisa para entender
o texto está lá, em suas bem traçadas linhas. Tudo o que o leitor precisa fazer é decodificar o
texto, compreendê-lo literalmente. Esse tipo de leitura pode ser prazerosa, divertida.
Entretanto, ao buscar-se uma educação de qualidade, deve-se pensar no que ler para que se
possa formar um leitor que tenha a capacidade de extrapolar o texto, de lê-lo criticamente, de
dar-lhe significado, e adquirir, com isso, competências leitoras. Para Jouve:
O leitor, totalmente, preocupado em chegar ao fim, encontra-se então no
encadeamento dos fatos: a atividade cognitiva serve-lhe para progredir rapidamente
na intriga. É o que geralmente se produz durante a leitura dos romances policiais ou
de aventura. Quando os textos são mais complexos, o leitor pode, ao contrário,
sacrificar a progressão em favor da interpretação: detendo-se sobre este ou aquele
trecho, procura entender suas implicações. (JOUVE, 2002, p. 18-19).
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É preciso que o leitor em formação seja preparado para defrontar-se com leituras
prazerosas e com leituras fruitivas, visto que a primeira é aquela que vai dar-lhe comodidade,
vai preencher seu espaço e seu tempo, vai solidificar sua cultura e suas crenças. Entretanto,
esse mesmo leitor precisa abrir-se ao novo, deixar que as entranhas do texto percorram seus
sentidos, para que ele possa tornar-se um sujeito, ao mesmo tempo, que pensa e que sente.
[...] é um sujeito anacrônico aquele que mantém os dois textos em seu campo e em
sua mão as rédeas do prazer e da fruição, pois participa ao mesmo tempo e
contraditoriamente do hedonismo profundo de toda cultura (que entra nele
pacificamente sob a cobertura de uma arte de viver de que fazem parte os livros
antigos) e da destruição dessa cultura: ele frui da consistência de seu ego (é seu
prazer) e procura sua perda (é a sua fruição). É um sujeito duas vezes clivado, duas
vezes perverso. (BARTHES, 2010, p. 21, grifo do autor).

Os clássicos, vistos aqui como livros que permitem um diálogo entre autor e leitor,
são livros que podem levar o leitor a envolver-se com essas implicações apontadas por Jouve
(2002) e pela duplicidade de Barthes, visto que esses tipos de textos permitem que o leitor
processe os dois últimos níveis de compreensão leitora: inferência e monitoramento. São
obras que trazem em seu “corpo” as ferramentas que o leitor necessita para tornar-se leitor
produtivo, pois este passa a se preocupar, no ato da leitura, não só com o enredo, mas também
com a forma com que o autor lida com o texto, com aquilo que não está expresso,
desestruturando seu conhecimento tácito, levando-o a reformular suas crenças. Para Lajolo
(2007), ao lidar com o texto literário, deve-se focar em seu significado mais amplo, “[...]
significado que não se confunde com o que o texto diz, mas reside no modo como o texto diz
o que diz” (LAJOLO, 2007, p. 50).
Aguçar o paladar dos jovens com textos intrigantes pode ser uma das formas de atrailos a rede da leitura. Contos como Continuidade dos parques de Julio Cortázar (1956)69,
agregado à obra de René Magritte, A condição Humana (1935)70, por exemplo, podem
despertar nos alunos interesses que vão além da trivialidade, por ser um conto e uma obra de
arte que dialogam. Além disso, o conto pode deixar o leitor perplexo diante de seu desfecho e
das várias possibilidades interpretativas. A vista da janela daquele leitor entretido com seu
livro mistura-se a duas narrativas – é o conto ou é o livro dentro do conto? O conto abre-se à
discussão dentro dele mesmo, pois ele intriga, choca, tira do chão. Esse conto de Cortázar é
uma obra de arte. Para Eco,

69
70

O conto Continuidade dos parques de Julio Cortázar faz parte do livro Final do jogo publicado em 1956.
A condição humana de René Magritte é uma obra datada de 1935.
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[...] uma obra de arte é um objeto produzido por um autor que organiza uma seção
de efeitos comunicativos de modo que cada possível fruidor possa recompreender
(através do jogo de respostas à configuração de efeitos sentida como estímulo pela
sensibilidade e pela inteligência) a mencionada obra, a forma originária imaginada
pelo autor. (ECO, 2012, p. 40).

Contudo, para que o aluno seja capaz de perceber o texto da forma proposta por Eco
(2012), como uma obra aberta aos significados, para que o leitor possa recompreendê-la e
buscar novas possibilidades de relação entre os fatos narrados, ele necessita atingir os dois
últimos níveis de compreensão leitora propostos por Gagné, Yekovich e Yekovich (1993),
inferência e monitoramento, para que ele possa perceber as partes mais profundas do texto,
ressignificando-as, já que o leitor necessita desses níveis para ser capaz de criticar um texto e
construir significados. Para isso, ele precisa ser apresentado a textos que o levem a atingir
esses níveis. Quando apenas textos literários (ou até mesmo não literários) que necessitam ser
decodificados e compreendidos literalmente fazem parte do universo leitor do aluno, há
maiores dificuldades de esse discente aprofundar sua relação com os textos. Entretanto, para
que o leitor em formação embrenhe-se por obras que possibilitem essa relação mais profunda,
seu mediador precisa dominar o texto. Em muitos casos, mesmo que o aluno seja introduzido
a textos abertos, os quais oferecem uma pluralidade de sentidos, se o docente não for um
leitor que se envolva profundamente com os textos, estes acabam sendo tratados em sua
superfície, ou seja, ele será apenas decodificado e compreendido literalmente tanto pelo
docente quanto pelos alunos. Portanto, o docente precisa emaranhar-se no mundo da literatura
em busca do inusitado – todos ganham: docentes e discentes. Para Brenman,
A maioria dos professores não pratica a leitura, e não o fazendo, fica difícil falar
sobre ela e contagiar seus alunos, Só os livros bonitos ou bibliotecas reformadas não
adiantam. A aproximação de indivíduos com a literatura contida nos livros se dará
através da voz de um outro. Esse outro já enlaçado pela literatura. (BRENMAN,
2005, p. 95).

Todorov (2010) traz um exemplo do que se faz com a literatura na escola, ao referirse ao poema Perceval, obra de Chrétien de Troyes, datada do final do século X. “Os alunos
serão interrogados sobre o papel de tal personagem, de tal episódio, de determinado detalhe
na busca pelo Graal, mas não sobre a própria significação dessa busca” (TODOROV, 2010, p.
29). O texto, daquela forma, é tratado na sua superficialidade. A partir do momento em que o
leitor envereda-se pelo que a busca significa ele passa a fruir a obra, a procurar em suas
entranhas formas de descortiná-la.
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Libâneo (2006), em seu artigo Sistema de ensino, escola, sala de aula: onde se produz
a qualidade das aprendizagens?, traz algo muito relevante sobre a distância entre o discurso
da qualidade do ensino e da realidade da escola. É nela que as coisas acontecem, que
mudanças ocorrem, que se percebe que o aluno aprendeu ou não aprendeu a ler e a escrever. É
nisso que a escola deve pensar.
Neitzel et al. (2013), em duas pesquisas sobre as relações dos estudantes do Ensino
Médio com a literatura, o texto digital, a poesia impressa e eletrônica, chegaram a seguinte
conclusão:

Os diálogos dos alunos com os pesquisadores e suas reflexões acerca das
experiências com a poesia impressa e em meio eletrônico trouxeram a tona uma
realidade que precisa ser amplamente discutida, que é a atitude do professor de
língua e literatura quanto à formação de leitores no ensino médio. Um aluno de
terceira série já passou mais de onze anos na escola e sua experiência de leitura de
impressos é tão rasa dificultando qualquer aproximação com o texto. A escola ainda
o mantém à margem do processo educativo, pois a leitura, estratégia fundamental
para apropriação do conhecimento e construção do sujeito reflexivo, ainda não é
entendida como forma de apropriação do mundo. Dos trinta e quatro estudantes
participantes das pesquisas (23 do grupo 1 e 11 do grupo 2), nenhum deles era leitor
de bibliotecas digitais, nenhum conhecia a poesia visual nem a eletrônica e muitos se
revelaram não leitores. (NEITZEL et al., 2013, p. 72).

Como revelam os autores, muitos dos alunos são apontados como não leitores – um
quadro que vai ao encontro dos resultados do SAEB e do PISA vistos aqui e dos dados da
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 3. Contudo, se o objetivo da escola é formar o leitor, e
muitos dos alunos possuem problemas em leitura, é preciso fazer o quê? É preciso, no
mínimo, colocar a leitura como meta - ler incessantemente -, ampliar os acervos de leitura das
escolas, focar a formação continuada dos professores na formação de leitores.
As atividades acerca do livro devem permitir a ampliação da experiência do leitor em
formação por meio da leitura e da percepção das literariedades do texto. Para Soares (2001),
os exercícios propostos relacionados às obras literárias, muitas vezes, não focam no que é
essencial – na percepção de sua literariedade, nos recursos de expressão, no uso estético da
linguagem -, eles se voltam aos conteúdos, à reprodução do já exposto, às informações do
texto, banalizando o verdadeiro papel da literatura e perdendo-se as habilidades que Petit
(2009) considera serem conquistadas na leitura do texto literário: “[...] torna-se mais hábil no
uso da língua; conquista-se uma inteligência mais sutil, mais crítica; e também torna-se mais
capaz de explorar a experiência humana, atribuindo-lhe sentido e valor poéticos” (PETIT,
2009, p. 29). Seria utopia colocar os alunos frente ao emaranhado de um texto para que estes
possam ir à busca, como bem diz Calvino, de seus “significados ocultos”?
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Permitir aos jovens associarem suas histórias às histórias lidas, pode ajudar na
conquista do leitor, já que a leitura passa a fazer sentido. Para Paz (1993, p. 42): “A arte e a
literatura são formas de representação da realidade. Representações que são, não é preciso
lembrar, também invenções: representações imaginárias”. Assim sendo, o livro, ao ser lido,
mistura-se a diferentes realidades. Petit (2009, p. 41) afirma que “[...] os rumos de um destino
podem ser reorientados por meio de uma intersubjetividade, uma disponibilidade psíquica,
uma atenção, e que isso, assim como a simbolização, é o cerne da construção ou da
reconstrução de si mesmo”.
A literatura é importante na vida do sujeito. Por meio dela, o sujeito reflete, cria, recria
significados, expressa-se, vê-se a si mesmo e ao outro. Para Petit:
Ler, como vimos, é conhecer a experiência de homens e mulheres, daqui e de outros
lugares, de nossa época ou de épocas passadas, transcritas em palavras que podem
nos ensinar muito sobre nós mesmos, sobre certas regiões de nós mesmos que ainda
não havíamos explorado, ou que não havíamos conseguido expressar. (PETIT, 2008,
p. 94).

O leitor em formação precisa lidar com textos que o deixem intrigado para que ele
possa ir à busca de significados. Um leitor que seja capaz de decodificar, de compreender
literalmente, de inferir e monitorar sua leitura pode levá-lo a saber lidar com discursos
persuasivos e abertos. Para Petit (2008, p. 27), “[...] se a leitura desperta o espírito crítico, que
é a chave de uma cidadania ativa, é porque permite um distanciamento, uma
descontextualização, mas também porque abre um espaço para o devaneio, no qual outras
possibilidades são cogitadas”. Um leitor com essas habilidades pode passar a buscar a leitura
porque ele quer ter prazer com ela ou porque ele quer frui-la. Esse é um leitor produtivo,
aquele capaz de realizar as ações mostradas na figura 28 que segue.
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Figura 28 - O leitor produtivo

Decodifica,
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por fruição

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

Os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM) trazem a problemática da
literatura “fácil” – “substituição da Literatura difícil por uma Literatura considerada mais
digerível” (BRASIL, 2006, p. 64, grifos do autor) -, como um dos entraves do ensino médio.
Segundo o documento, não só essa substituição, mas também um ensino voltado apenas para
informações sobre as obras e o uso de textos fragmentados ou de resumos de obras resultam
na “fuga do contato direto do leitor com o texto literário” (BRASIL, 2006, p. 63). É papel da
escola, assim, pensar como conseguir que seus alunos tornem-se leitores produtivos. Para que
os discentes tornem-se leitores produtivos, há a necessidade de que eles adquiram
competências em leitura de forma que eles sejam levados a pensar, a questionar, a indagar, a
querer expressar-se, a querer saber, a querer discutir.
Um bom romance, um bom suspense, que leva o leitor a correr pelas suas páginas a
procura de seu final é um convite à leitura de outras obras. Obras estas que podem não ser
consideradas clássicas, destas escritas pelo escritor atormentado, repleta de significados
ocultos, de enredos intrigantes que desconfortam o leitor. Contudo, o que se quer discutir
aqui, é a importância da escola formar o leitor, de levá-lo a outros patamares, de ajudá-lo a
adquirir suas competências leitoras de forma a desenvolver sua produtividade perante o texto.
Girar em torno de textos que exigem do leitor em formação as mesmas condutas podem
provocar um processo de estagnação. Por isso, a importância de levar aos alunos, a esses
leitores em formação, leituras que estabeleçam uma relação leitor-obra que vão além da
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funcionalidade do texto. É preciso que eles lidem, também, com leituras que dialoguem com
sua sensibilidade, que revelem uma experiência estética, que perpassem pelos caminhos que
os levem à fruição.
Figura 29

- Perfil do leitor produtivo
Lê com postura
investigativa

Faz descobertas
e aplica-as em
situações novas

Busca o
implícito

Cria hipóteses

Elabora,
responde e cria
novas perguntas

Faz conexões

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa.

A leitura é essencial em uma escola, visto que o ato de ler é primordial para o
desenvolvimento cognitivo do aluno. Assim, há de se investir muito em leitura na escola, no
simples ato de ler e ler muito, estando o docente consciente de que os alunos necessitam
adquirir competências leitoras para seu desenvolvimento cognitivo. O professor ser leitor, no
entanto, é primordial – ponto, mas não final. O que ler na escola é também parte muito
importante desse processo.
Segundo Lajolo (2005), há a necessidade de desenvolverem-se projetos de leitura que
contém com bons livros - um projeto que tenha como finalidade: “[...] desenvolver o gosto
pela leitura e a competência nela” (LAJOLO, 2005, p. 31, grifos da autora). Para a autora
(LAJOLO, 2005, p. 14, grifos da autora): “E é preciso também que todos na escola —
sobretudo os professores tenham familiaridade com os livros com os quais vão trabalhar. Ter
familiaridade quer dizer conhecer os livros da capa para dentro” - só assim o docente será
capaz de envolver os alunos com a leitura.
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Não é um caminho fácil, haja vista as problemáticas que circundam a escola,
estruturais, salariais, culturais, as quais perpassam pelas condições de trabalho e de formação
dos professores e da família. Neitzel, Soares e Martins (2014), em seu artigo Velhas escolas e
novos tempos: impactos do PIBID na formação do professor supervisor, lembram a
superjornada do docente, em muitos casos de 60 horas, a qual lhe tolhe qualquer possibilidade
de qualificar-se. Para as autoras, o desgaste leva à ação mecânica, ao desestímulo e ao
confinamento dos sentidos. Brenman afirma:
Um dos pilares fundamentais de qualquer projeto de formação e incentivo à leitura
passa pela formação do educador, que deveria buscar e identificar em seu passado a
importância que as histórias desempenharam em sua formação integral como ser
humano. E a partir dessa busca, perceber quão fundamental é apresentar esse
constructo humano aos seus alunos. (BRENMAN, 2005, p. 95).

É preciso, dessa forma, pensar nos alunos e em suas necessidades imediatas e futuras.
É preciso levar em conta a influência da leitura na vida do sujeito. O aluno necessita envolverse com a leitura de forma incessante, para que ele possa adquirir e desenvolver suas
competências leitoras. Além disso, ao aluno é preciso dar a chance de relacionar-se
afetivamente com a leitura, estabelecer, como diz Barthes (2010), uma relação erótica com
ela, percebê-la como fonte importante de conhecimento, comportamento e atitudes.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra
o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa.
Meu peito estava quente, meu coração pensativo.
Clarice Lispector

A formação do leitor é assunto importante. É na escola que, na maioria das vezes, ela
se dá. O que os alunos leem e como leem é, assim, parte primordial do processo de formação
do leitor. O aluno precisa ser levado a ler para que se embrenhe pelos textos a procura de,
cada vez mais, interessar-se pela leitura. A partir do momento em que ele passa a interessarse, ele deixa de ler só por obrigação. Ele passa a ler porque quer ler. É preciso, assim, dar ao
discente a chance de ser um pouco como a menina de Clarice, a qual aguardava com um
desejo ardente pelo livro que a outra não lia. “No que pensava a menina de Clarice? No livro,
na sua obsessão em desvendá-lo. O que ela esperava dele? Não se sabe. Contudo, sabe-se que
ele a dominava. Era tudo o que ela queria – afinal, “[...] era um livro para ficar vivendo com
ele, comendo-o, dormindo-o” (LISPECTOR, 1998, p. 10).
O Novo Plano Nacional de Educação 2011-2020 estabelece em sua meta 7 a elevação
dos índices do IDEB. A estratégia 7.25 aponta o confronto dos resultados e a aproximação das
avaliações do SAEB e do PISA e o aumento da média nacional em 2018. Nesse contexto, essa
dissertação teve como objetivo geral estabelecer relações entre as competências leitoras das
avaliações do SAEB e do PISA, os níveis de compreensão leitora e o processo de leitura e de
produção do texto literário para delinear o perfil do leitor produtivo.
As avaliações do SAEB e do PISA em leitura possuem diferentes abordagens em
relação à leitura. Enquanto a primeira quer avaliar o que o discente é capaz de fazer com o
texto, a segunda preocupa-se em avaliar a capacidade do leitor em interpretar e utilizar
informações e refletir sobre elas de forma crítica. Apesar disso, seus resultados demonstram
que a vários jovens alunos brasileiros faltam-lhes competências essenciais para que estes
possam lidar com textos mais longos e complexos dentro e fora da escola. O SAEB/Prova
Brasil de 2011 aponta que 45,95% dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, 73,04% do
9º e 70,8% dos alunos do 3º ano do Ensino Médio encontram-se abaixo do nível esperado em
leitura. O PISA não revela um resultado muito diferente, quando aponta que 76,7% dos
discentes brasileiros avaliados alcançaram níveis básicos de proficiência (OECD, 2010a).
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O PISA traz como um dos fatores que afeta nos bons resultados das avaliações em
leitura: a leitura de ficção. Lembra-se aqui, então, a frase de Calvino (1990, p. 11): “Há coisas
que só a literatura com seus meios específicos nos pode dar”. O que ela pode dar ao leitor?
Ela leva o leitor a fazer conexões, a buscar significados, a criar sentidos, a transportar o leitor
de um texto para outro, a conhecer o desconhecido, a ler o não dito, a ver o que não está
explícito. A leitura do literário, aquela que leva o leitor a pensar, a questionar, a indagar,
pode, além de outros desafios, provocar o leitor em formação a querer expressar-se, pois, a
partir do momento que ele fica intrigado, ele quer saber, ele quer questionar, ele quer discutir.
Assim sendo, ler e o que ler é parte primordial no contexto escolar. É na escola que o aluno
terá, em muitos casos, a chance de tornar-se um leitor funcional, que tire proveito das
informações para enriquecer seu lado racional, mas é também nesse ambiente que ele terá a
chance de tornar-se um leitor produtivo, que cultiva ao mesmo tempo seu lado racional e
sensível.
Para ser leitor produtivo, o leitor necessita adquirir todos os níveis de compreensão
leitora: decodificação, compreensão literal, inferência e monitoramento. Ele precisa adquirir
as competências em leitura trazidas pelas Matrizes do SAEB e do PISA, como por exemplo:
identificar a principal ideia do texto; localizar e reconhecer a relação entre várias informações
do texto; utilizar conhecimento de mundo para criar hipóteses; distinguir um fato da opinião
relativa a esse fato, dentre muitas outras vistas nesta pesquisa, as quais são importantes para a
compreensão leitora. Além disso, ele precisa ler prazerosa e fruitivamente, embrenhando-se
pelo discurso persuasivo e pelo aberto, para que ele possa ler com postura investigativa;
buscar o implícito; elaborar perguntas; respondê-las; fazer conexões; criar hipóteses; fazer
descobertas; aplicá-las em situações novas.
A leitura de textos literários que vão além da decodificação e da compreensão literal
ajuda na formação do leitor, por isso, no espaço escolar, local de formação do leitor, deve-se
pensar nos textos a serem abordados. De acordo com as avaliações do PISA, boa parte dos
jovens da escola básica brasileira avaliados são leitores superficiais e altamente restritos.
Pode-se inferir, assim, que a leitura de textos em sala de aula que substituam leituras mais
longas e mais complexas não colabora, ou apenas parcialmente, na formação do leitor. O
leitor em formação precisa lidar com textos que o deixem intrigado, para que ele possa ir à
busca de significados.
Para que ao leitor em formação seja dada a oportunidade de, ao longo de sua vida,
dentro e fora da escola, tornar-se um leitor produtivo, ele necessita ser levado a gostar de ler,
a lidar com a leitura variada. Ele necessita desenvolver suas competências leitoras. Ele
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necessita ir muito além da decodificação e da compreensão literal de um texto. Ele precisa
lidar com o discurso aberto, pois, nele, um novo significado para algo que já parecia velho
pode ser desvelado ao leitor. Ele precisa da leitura de textos que o levem além, que o levem à
fruição, que o despertem para o novo, levando-o a rever conceitos e crenças, desestruturando
sua condição de indivíduo alheio ao seu entorno. Ele precisa acessar e recuperar informações,
integrá-las e interpretá-las, refletir sobre elas e avaliá-las. A partir das escolhas do que ler e
como ler com seus alunos, um docente pode levar seus discentes a desenvolver naturalmente
as competências em leitura. Quando um texto é bom, ele pode levar à fruição, possibilitando
que o leitor vá muito além da decodificação, reagindo a ele, desenvolvendo, assim, suas
competências leitoras.
Para que os discentes possam dar conta de uma leitura abrangente, crítica, inventiva,
eles precisam entrar nos níveis mais altos de compreensão leitora – inferência e
monitoramento – para realmente tornarem-se leitores competentes, para assim poderem,
dentre outras competências: inferir uma informação implícita; diferenciar as partes principais
das secundárias; reconhecer o efeito de sentido; estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto; para serem capazes, assim, de utilizar e aplicar conhecimento de
mundo e de criar hipóteses. Faz-se necessário, assim, que eles saibam reconhecer diferentes
formas de tratar uma mesma informação em diferentes textos e estabelecer relações entre tese
e argumentos. É preciso, também, saber “identificar posições distintas entre duas opiniões
sobre o mesmo fato” para que possam “materializar o que se quer dizer” (BRASIL, 2006, p.
32) – competências que faltam a 70,8% dos alunos brasileiros ao terminarem a educação
básica, segundo os resultados das avaliações nacionais discutidos aqui. Tais competências não
são adquiridas do dia para a noite. Elas devem sim ser construídas durante o período de vida
escolar do aluno, por meio do simples ato de ler e discutir o texto em sala de aula. Isso
necessita ser feito de forma que o leitor em formação desenvolva ano a ano suas competências
e, em um processo ascendente, transformando a forma como ele lida com o texto. Assim,
trazem-se de volta perguntas já feitas nesta dissertação: A leitura faz parte do cotidiano da
sala de aula? Os alunos têm acesso a textos variados? As leituras envolvem textos simples e
complexos? A literatura, importante ferramenta para a aquisição de competências e para a
humanização do sujeito, é objeto inserido no dia-a-dia dos discentes? O professor tem um
bom repertório de leitura que possibilite o desenvolvimento das competências de seus alunos?
O docente possui essas competências? São questões que necessitam de reflexão no cotidiano
escolar.
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Se a intenção é melhorar os índices por meio de leitores mais competentes, há a
necessidade de formar os professores os quais serão esses mediadores, pois é dele que
depende, em muitos casos, uma sociedade que lê ou que não lê. No Brasil, com seu histórico
de não leitores, considerado por Failla (2012, p. 31) um “atraso histórico”, é difícil o leitor em
formação receber estímulos pela mãe ou pela família, restando ao professor esse papel. Silva
(2012) enfatiza a importância do papel do professor como mediador privilegiado na formação
do leitor. Para o autor (SILVA, 2012, p. 110), “[...] sem uma sólida qualificação para o ensino
da leitura por parte dos professores somada aos demais elementos de infraestrutura, a escola
deixará de cumprir o seu papel, talvez paulatinamente arrefecendo, inibindo ou até mesmo
matando o potencial de leitura dos estudantes ao longo do processo de escolarização”.
A escola não é o único local para a formação de um leitor, porém profissionais da
educação precisam ter clareza que, para muitos alunos, ela é sim o único espaço onde eles
entrarão em contato com determinados textos os quais possibilitarão o desenvolvimento de
suas competências leitoras que os levarão a ser leitores produtivos - leitores capazes de inferir,
de construir sentidos, de estabelecer conexões entre textos e conhecimento de mundo, de
perceber a si e ao outro. Dessa forma, fica evidente que, ao falarmos de leitura no Brasil,
precisamos voltar-nos à instituição escolar porque ela é, não única, mas determinante na
constituição e no desenvolvimento de comportamentos leitores, como os de Calvino (2011, p.
258): “Toda vez que me defronto com uma dessas granulações de sentido, tenho que
continuar escavando à volta, para ver se a pepita se desenvolve em filão. Por isso minha
leitura não acaba nunca: leio e releio sempre, procurando a confirmação de uma nova
descoberta entre as dobras das frases”.
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Apêndice A – Quadro Resumitivo de ações em leitura do PDE/Prova Brasil
Competência
5º ano
Localizar
explícitas

informações

Inferir o sentido de uma
palavra ou expressão

Inferir uma informação
implícita no texto

Identificar o tema de um
texto

Distinguir um fato da
opinião relativa a esse
fato
Competência
Interpretar texto com
auxílio
de
material
gráfico
Identificar a finalidade
de textos de diferentes
gêneros
Competência
Reconhecer

Descritor
9º ano 3º ano

diferentes

D1

D1

D1

D3

D3

D3

D4

D4

D4

Tópico I - Procedimentos de leitura
Habilidade
Como?
Retomar o texto, localizando a
informação solicitada.
Identificar em que sentido uma
determinada
palavra
foi
utilizada no texto.
Reconhecer uma ideia que está
subentendida no texto.

Com que textos?

Podem estar expressas literalmente
ou por meio de paráfrase ou por meio
de mudança de classe gramatical.
Dependente do contexto e do
conhecimento de mundo.

Gêneros variados.

Pode ser pela identificação de
sentimentos que dominam as ações
externas dos personagens; pela
identificação do gênero textual; pela
transposição do real para o
imaginário.
Por meio do entendimento do texto
no seu sentido global.

Gêneros variados, principalmente:
tirinhas, propagandas, rótulos, textos
literários.

Gêneros variados, principalmente os
literários e publicitários.

Reconhecer o assunto principal
Gêneros variados, principalmente os
dentre os vários assuntos
textos informativos.
D6
D6
D6
abordados em um mesmo
texto.
Identificar um fato relatado e Distinguir se é fato ou opinião.
Gêneros variados, textos literários,
D11
D14
D14
diferenciá-lo do comentário
principalmente contos e crônicas, e
feito sobre esse fato.
textos argumentativos.
Tópico II - Implicações do suporte, do gênero e /ou do enunciador na compreensão do texto
Descritor
Habilidade
Como?
Com que textos?
5º ano 9º ano 3º ano
Perceber a interação entre Por meio de textos compostos por Tirinhas, revistas em quadrinhos,
imagem e texto escrito.
gráficos, desenhos, fotos, etc.
charges,
textos
informativos
D5
D5
D5
acompanhados de gráficos, tabelas,
mapas, etc.
Reconhecer o objetivo do Por meio da leitura de texto integral Gêneros variados: notícias, avisos,
D9
D12
D12
texto, sua função social, as ou fragmentado.
anúncios, artigos, cartas, convites,
intenções do autor.
instruções, propagandas, fábulas.
Tópico III - Relação entre textos
Descritor
Habilidade
Como?
Com que textos?
5º ano 9º ano 3º ano
D15
D20
D20
Reconhecer formas distintas de Leitura de dois ou mais textos do Gêneros diversos, podendo ser
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formas de tratar uma
informação
na
comparação de textos
que tratam do mesmo
tema, em função das
condições em que ele foi
produzido.
Reconhecer
posições
distintas entre duas ou
mais opiniões relativas
ao mesmo fato ou ao
mesmo tema.

X

Competência
5º ano
Estabelecer
relações
entre partes de um texto,
identificando repetições
ou substituições que
contribuem
para
a
continuidade de um
texto.
Identificar a tese de um
texto.
Estabelecer relação entre
tese
e
argumentos
oferecidos para sustentála.
Diferenciar as partes
principais
das
secundárias em um
texto.
Identificar o conflito
gerador do enredo e os
elementos
que
constroem a narrativa.
Estabelecer
relação

D21

D21

Descritor
9º ano 3º ano

D2

D2

D2

X

D7

D7

X

D8

X

D8

D9

D
7

D9

D

mesmo tema.

extraídos da Internet, de jornais, de
revistas, de livros, de textos
publicitários, dos próprios alunos.

Identificar
as
diferentes
opiniões emitidas sobre um
mesmo fato ou tema.

Leitura de um, dois ou mais textos
diferentes, focalizando nos pontos em
que os textos divergem.

Gêneros diversos, podendo ser
extraídos da Internet, de jornais, de
revistas, de livros, de textos
publicitários, dos próprios alunos.

Tópico IV - Coerência e coesão no processamento do texto
Habilidade
Como?

Com que textos?

Perceber a relação que as
palavras, frases e parágrafos de
um texto mantêm entre si.

Leitura e releitura de partes do texto
em busca de seus elementos
anafóricos e catafóricos

Gêneros diversos.

Reconhecer o ponto de vista ou
a ideia central defendida pelo
autor.
Reconhecer os argumentos
utilizados pelo autor para a
defesa de uma tese.

Por meio de textos
dissertativo-argumentativos nos quais
um ponto de vista seja defendido.
Por meio do contato com pensamento
lógico e com raciocínio abstrato.

Gêneros diversos.

Estabelecer a hierarquia entre
as ideias do texto.

Por meio da separação das noções de
ideia principal e ideias secundárias
para a produção de resumos,
esquemas, quadros sinópticos, etc.
Leitura de texto narrativo.

Textos argumentativos.

Leitura de textos com jogo de

Gêneros

Identificar os elementos que
Dconstituem uma narrativa.

D
10

abordar um tema.

Textos argumentativos.

Textos literários.

10
D

DIdentificar o motivo pelo qual

diversos,

principalmente
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causa/consequência
entre partes e elementos
do texto.
Estabelecer
relações
lógico-discursivas
presentes
no
texto,
marcadas
por
conjunções, advérbios.

8

D
12

Competência
5º ano
Identificar efeitos de
ironia ou humor em
textos variados.

Reconhecer o efeito de
sentido decorrente do
uso da pontuação e de
outras notações.
Reconhecer o efeito de
sentido decorrente da
escolha de determinada
palavra ou expressão.
Reconhecer o efeito de
sentido decorrente da
exploração de recursos
ortográficos/morfossintá
ticos.
Competência
Identificar as marcas
linguísticas
que
evidenciam o locutor e o
interlocutor de um texto.

11

D13

D14

X

X

11

D
15

relações lógicas ou argumentativas.

notícias de jornal.

Perceber a coerência textual.

Por meio da identificação dos
recursos coesivos e de sua função
textual.

Textos argumentativos e textos
informativos, principalmente notícias
de jornal.

D
15

Tópico V - Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido
Descritor
Habilidade
Como?
9º ano 3º ano
Reconhecer o fato que
Por meio da leitura de textos verbais
provoca o humor ou a ironia no ou não-verbais com efeitos de ironia
D16
D16
texto.
ou humor em que haja deslocamento
do sentido convencional de uma
palavra.
Identificar o efeito provocado Por meio da análise do uso de
no texto pelos sinais de elementos como: itálico, negrito,
D17
D17
pontuação e outras marcações.
caixa alta, pontos de exclamação, etc.

D18

D19

D18

D13

Com que textos?
Textos publicitários e humorísticos:
tirinhas, charges, piadas.

Propagandas,
quadrinhos.

reportagens,

Compreender
a
seleção
vocabular como uma estratégia
do autor.

Por meio da leitura de textos
carregados de linguagem figurada.

Textos publicitários, textos literários.

Identificar a função textual do
recurso em foco.

Por meio do discernimento sobre o
efeito discursivo provocado no leitor.

Poesias.

D19

Descritor
5º ano 9º ano 3º ano

D10

os fatos são apresentados no
texto.

Tópico VI - Variação Linguística
Habilidade
Como?
Identificar
as
variações
linguísticas resultantes
da
influência de diversos fatores:
grupo social, lugar, época.

Por meio da leitura de textos que
contenham variantes linguísticas,
D13
expressões informais, regionais,
expressões características de certa
faixa etária ou de certa época.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil (2008a, 2008b).

Com que textos?
Gravações de áudio e vídeo de textos
orais, dramatização de textos de
vários gêneros, músicas de estilos
variados.

