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Resumo 
Neste mundo globalizado, é preciso que se estimule o sujeito a desenvolver 
continuamente conhecimentos, capacidades e atitudes desafiando–o a incluir–se 
socialmente e a operar com competência no mundo moderno. Isto torna 
imprescindível o domínio da leitura competente e eficaz. No entanto, resultados de 
avaliações nacionais revelam o fracasso dos estudantes brasileiros nas habilidades 
de leitura. Mesmo que nossos alunos saibam ler, percebe–se que são incapazes de 
atribuir sentido ao que lêem, é o que chamamos de analfabetismo funcional. Isso 
os impede de utilizar a leitura como meio de aprender, como objeto de 
conhecimento. Diante dessa realidade, de que forma a prática pedagógica do 
professor em sala de aula no ensino da leitura pode ser reorientada para que haja 
um ensino/aprendizagem efetivo e estratégico da leitura, que os estudantes 
superem a simples decodificação e sejam capazes de ler, analisar, comparar, 
contrastar e compreender situações do cotidiano no mundo globalizado? O 
desenvolvimento desta pesquisa justifica–se pela urgente criação de novos 
paradigmas que incentivem e ressignifiquem a leitura como ferramenta com a qual 
o aluno possa desenvolver–se, exercer plenamente sua cidadania e refletir a 
importância dos procedimentos de leitura que vão além da simples decodificação. A 
população da pesquisa é formada por alunos do Ensino Fundamental da EM 
Professor João de Abreu Salgado – Três Pontas – MG – que fazem parte do projeto 
“Acelerar para Vencer” (PAV). O Projeto destina–se a alunos do Ensino 
Fundamental, com distorção idade/ ano de escolaridade de pelo menos dois anos, 
que poderão constituir grupos diferenciados de atendimento conforme o nível de 
alfabetização e etapa do Ensino Fundamental. Participam desta pesquisa alunos do 
Projeto Acelerar para Vencer dos anos finais (6º e 7º).  
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Esta comunicação visa a compartilhar as discussões de uma pesquisa cujo objetivo 
é ressignificar a leitura como uma ferramenta com a qual o aluno possa 
desenvolver-se e exercer plenamente sua cidadania; refletir a importância dos 
procedimentos de leitura que vão além da simples decodificação e promovam a 
capacidade de compreender autonomamente os textos escritos.  Saber ler e 
interpretar textos tornou-se uma imposição para o ser humano no mundo 
contemporâneo, já que a leitura é uma ferramenta transdisciplinar, que perpassa e 
aproxima diferentes áreas do conhecimento, garantindo, desse modo, a inserção do 
indivíduo nas diferentes esferas da vida social e profissional. Os níveis de leitura 
exigidos atualmente são muito superiores dos que satisfizeram as demandas sociais 
até a década de noventa como uma das condições de possibilidade de plena 
participação social.  

No âmbito escolar, é mais que necessário o trabalho com habilidades cognitivas 
essenciais, como por exemplo, o uso reflexivo, estratégico e efetivo da leitura para 
lidar com as demandas da vida moderna (RODRIGUES; SOUZA, 2008: 22). No 
entanto, resultados de duas avaliações revelam o fracasso dos estudantes 
brasileiros nas habilidades de leitura. A primeira é a Prova Brasil/Sistema de 



Avaliação da Educação Básica (SAEB). Ao longo dos anos os resultados dessas 
avaliações indicam que nossos estudantes ainda se encontram em um nível baixo 
de proficiência em leitura. A segunda é a avaliação do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (PISA), cujos resultados também refletem a dificuldade em 
leitura dos estudantes de 15 anos, ou seja, os que supostamente estejam 
terminando o Ensino Fundamental. Diante dessa realidade, de que forma a prática 
pedagógica do professor em sala de aula no ensino da leitura pode ser reorientada, 
para que, assim, haja um ensino/aprendizagem estratégico e efetivo da leitura e os 
estudantes superem a simples decodificação e sejam capazes de ler e compreender 
autonomamente os textos escritos? 

O corpus da pesquisa é formado por alunos do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Professor João de Abreu Salgado da cidade de Três Pontas - MG que 
fazem parte do projeto "Acelerar para Vencer" (PAV) implantando este ano na 
escola. Esse projeto, caracterizado como Aceleração da Aprendizagem, é uma 
iniciativa da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais em parceria com as 
Secretarias de Educação dos Municípios, por meio de uma metodologia que objetiva 
sanar as lacunas na aprendizagem e melhorar o desempenho dos alunos. 

O Projeto "Acelerar para Vencer" destina-se aos alunos do Ensino Fundamental, 
com distorção idade/ ano de escolaridade de pelo menos dois anos. Nessa 
pesquisa, foram selecionados alunos do Projeto "Acelerar para Vencer" dos anos 
finais (que estão no 1º período de aceleração dos anos finais, para estudos 
correspondentes ao 6º e 7º anos do Ensino Fundamental de nove anos). Esse grupo 
é formado por 25 alunos com idades que variam de 13 a 16 anos. A escolha desse 
grupo para corpus da pesquisa justifica-se pelo fato de que avaliações como o 
Prova Brasil/SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e do 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) indicam que quanto 
maior a distorção idade/ano de escolaridade, pior é o rendimento do aluno em 
competência leitora.  

Para conhecer as práticas de leitura na escola, optamos por uma pesquisa de 
abordagem qualitativa para a análise e interpretação dos dados coletados, 
mediante aplicação de questionário, observações sistematizadas em sala de aula e 
realização de oficinas de leitura. Inicialmente, foi realizada observação na sala de 
aula do Projeto "Acelerar para Vencer" durante as aulas de Língua Portuguesa para 
conhecer o trabalho concreto com a leitura. Em seguida, foi aplicado um 
questionário entre as professoras de Língua Portuguesa da escola com o objetivo de 
coletar alguns dados sobre a freqüência, objetivos, modalidades e propostas 
didáticas no trabalho com a leitura. Além disso, foram realizados encontros 
semanais de cinqüenta minutos cada, na sala do Projeto "Acelerar para Vencer", no 
período de seis semanas. Nesses encontros, chamados de "oficinas de leitura", 
foram trabalhadas as estratégias de leitura propostas por Solé (1998) visando ao 
desenvolvimento da compreensão leitora.  

  

A leitura na sociedade letrada 

  

O educador Bernado Toro (1997) estabeleceu sete códigos que se constituem nas 
capacidades e competências mínimas para a participação produtiva no século XXI. 
Entre eles, destaca o domínio da leitura como fundamental para poder participar 
ativa e produtivamente da vida social. A escola deve preocupar-se cada vez mais 
com a formação de leitores competentes e em desenvolver o grau de letramento 



dos alunos para que sejam capazes de utilizar a leitura como meio de enfrentar os 
desafios da vida em sociedade e continuar aprendendo ao longo da vida.  É 
importante auxiliar os alunos a desenvolverem procedimentos de bons leitores 
como: localizar uma informação no texto, inferir significados, observar indicadores 
do texto, reconhecer as finalidades do texto e as intenções do autor, relacionar o 
conteúdo com a vivência (DELMATO, 2008).  

Como vimos anteriormente, os resultados das avaliações da Prova Brasil/SAEB[1] e 
do PISA[2] revelam o baixo desempenho dos estudantes nas habilidades de leitura; 
em especial, a habilidade de compreensão dos textos. Ao analisar as respostas dos 
alunos brasileiros no PISA, percebe-se que,  

As respostas vêm de suas opiniões, preconceitos ou apreciações, quando a 
pergunta é explícita e remete ao que está escrito no texto. Tal forma primitiva de 
leitura não é compatível com a vida produtiva em uma sociedade moderna [...] O 
manejo rigoroso e analítico da linguagem é precondição para operar em uma 
economia moderna (BRASIL, 2001: 84). 

            Os resultados de tais avaliações demonstram que, por mais que os alunos 
avaliados saibam decodificar o texto, percebe-se que não são capazes de atribuir 
sentido ao que leem, é o que chamamos de analfabetismo funcional[3], isso os 
impede de utilizar a leitura como meio de aprender, como objeto de conhecimento. 
Decodificam o texto, mas não processam a informação para resolver um problema 
ou situação corriqueira. Informações e dados produzidos por entidades como o 
Instituto Paulo Montenegro, através do Indicador de Analfabetismo Funcional 
(INAF), revelam que a quantidade de alfabetizados funcionais no país ainda é 
baixa.  

Apenas "28% dos brasileiros com idade entre 15 e 64 anos têm domínio pleno da 
leitura e da escrita - ou seja, conseguem ler textos longos, localizar e relacionar 
mais de uma informação, comparar dados e identificar fontes. Entre os 72% 
restantes, as habilidades de leitura e escrita são rudimentares ou básicas (LINARDI, 
2008: 8). 

Muitos ainda pensam que a leitura, nos próximos anos, poderá ser substituída pela 
imagem, pela palavra gravada e pelo acúmulo de informações. Realmente a 
aparição repentina dos Meios de Comunicação Sociais em massa baseados na 
imagem e na linguagem oral e o surgimento dos meios informáticos significam uma 
clara mudança na função da leitura na contemporaneidade. No entanto, essas 
mudanças variam: nos países desenvolvidos os novos meios incrementam a leitura; 
nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, a leitura entra em 
crise, principalmente dentro da escola, tornando-se cada vez mais difícil. O relatório 
Géminis, ao revisar as conclusões do estudo comparativo entre os países 
desenvolvidos e em vias desenvolvimento elaborado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) constatou que,  

[...] as habilidades de leitura contribuem positivamente para o crescimento 
econômico e para a renda per capita. A análise sustenta que os resultados 
demonstram que existe uma relação entre competências na leitura e Produto 
Interno Bruto (PIB). Quanto maior é a proporção de adultos com mais nível de 
leitura, maior é a renda per capita. A relação entre ambas as variáveis é em ambos 
os sentidos. Isto é, países com maior renda per capita podem desenvolver as 
habilidades de leitura de sua população; também as habilidades, neste âmbito, 
como já se observou, favorecem a expansão do PIB e a maior produtividade 
(ALLIENDE; CONDEMARÍN, 2005: 11 - 12).  



             

As tecnologias da Comunicação e da Informação podem contribuir para a formação 
do indivíduo através de uma educação para o ato de ler programas, imagens, sons 
e para a expansão da leitura na contemporaneidade. 

A nova sociedade, a que TOFLER chama de Terceira Onda, que outros chamam de 
Sociedade do Conhecimento ou Sociedade da Informação, tem na informação a sua 
matéria-prima, como já dissemos, por isso mesmo, as novas e as velhas 
tecnologias devem se prestar à divulgação das informações, de forma crítica, para 
transformá-las em conhecimento capaz de formar pessoas alfabetizadas 
plenamente [...].  (COUTO, 2000: 22 - 23). 

Como percebemos, o desenvolvimento da compreensão leitora dos nossos alunos é 
fundamental para o crescimento do país. A capacidade de compreender e 
interpretar o que se lê, nos diversos meios e contextos, é uma ferramenta 
necessária para atingir um desenvolvimento pleno no contexto da sociedade 
letrada.  

  

Concepção de leitura - o que é ler? 

  

             Muitos pesquisadores da Lingüística e da Psicologia do desenvolvimento 
discutem o conceito de leitura há muito tempo. Neste tópico, iremos discutir a 
concepção de leitura que norteará o desenvolvimento desse trabalho. De acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do 1° e 2° ciclos 
do Ensino Fundamental, 

            [..] a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: características 
do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc (BRASIL, 1998: 40).  

  

Da mesma forma, Solé (1998) compartilha da concepção interativa de leitura, 
entendendo-a como um processo de interação entre texto e leitor onde esse busca 
satisfazer os objetivos que guiam a sua leitura. Nesse processo, o leitor utiliza-se 
de várias estratégias que vão além da simples decodificação. "A leitura fluente 
envolve uma série de outras estratégias como a seleção, antecipação, inferência e 
verificação, sem as quais não é possível rapidez e proficiência" (BRASIL, 1998: 40).  

Na perspectiva interativa de leitura, o leitor é um processador ativo de textos e a 
leitura um processo constante de levantamento e verificação de previsões que 
levam à compreensão e controle dessa compreensão. A esse respeito, Solé (1998: 
26) afirma que, "a partir dos conhecimentos que temos e das informações que o 
texto nos dá, aventuramos - prevemos - o que vem a seguir".  

No processo de estabelecer e verificar previsões, os conhecimentos prévios do 
leitor, seus objetivos com a leitura, o texto sem si, sua estrutura, desempenham 
um papel importante. São esses procedimentos que permitem ao leitor controlar 



sua leitura, decidir diante das dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do 
que não conhece e buscar no texto a comprovação de suposições.  

  

Leitura e compreensão leitora 

  

Segundo Solé (1998), a compreensão da leitura depende dos conhecimentos 
prévios, dos objetivos da leitura e da motivação. Na leitura ativamos esses 
conhecimentos prévios e estabelecemos relações entre o texto e o que já sabemos. 
Outro fator determinante para a compreensão é o dos objetivos da leitura. São eles 
que guiam a leitura, as estratégias que utilizamos na compreensão do texto e o 
controle que exercemos sobre esta compreensão. 

No contexto escolar, em grande parte, a leitura é uma atividade que acontece sem 
objetivos claros ou apenas como pretexto para outras atividades como: cópias, 
resumos, estudo da gramática e outras. Para Keliman (2002), "[...] quando se trata 
de leitura, de interação à distância através do texto, na maioria das vezes esse 
estudante começa a ler sem ter idéia de onde quer chegar, e, portanto, a questão 
de como irá chegar lá (isto é, das estratégias de leitura) nem sequer se põe" (p. 
30).  

 Por essa razão, os estudantes precisam aprender a ler com diferentes intenções e 
objetivos diversos, o que lhes permitem ativar um grande número de estratégias. 
Um outro aspecto já mencionado é a motivação. Para que a tarefa de leitura seja 
motivadora o conteúdo do texto deve estar ligado aos interesses de quem lê e ter 
uma finalidade. Também é preciso assegurar que os leitores disponham dos 
conhecimentos necessários para abordá-la. Quando a leitura envolve a 
compreensão, ela torna-se um instrumento útil para aprendizagens significativas. O 
leitor que compreende o que lê, está aprendendo, mesmo que de forma não 
intencional. Por isso, os professores têm uma tarefa importante de ensinar os 
alunos a compreender e aprender a partir da leitura. Dessa forma, estarão 
contribuindo para que possam aprender a aprender de forma autônoma nas 
variadas situações.  

  

Uma proposta metodológica para o desenvolvimento da compreensão 
leitora 

  

            Como vimos anteriormente, ler é compreender o que envolve a utilização 
de uma série de estratégias.  Solé (1998) propõe o ensino de estratégias que 
contribuem para a compreensão dos textos escritos. Agrupa para fins didáticos as 
estratégias de compreensão leitora. Ao se desenvolver atividades de leitura com os 
alunos, é preciso que o professor tenha em mente que a leitura precisa ser 
desenvolvida em três momentos fundamentais: o antes, o durante e o depois da 
leitura. Braga e Silvestre (2009) afirmam que,  

Para formar um leitor e um produtor de textos competente e autônomo, capaz de 
compreender e interpretar aquilo que lê, construir significados e transforma-los em 
palavras, exige-se do professor uma intervenção adequada, contínua e explícita 



durante toda a vida escolar do aluno. E essa intervenção precisa ocorrer de forma 
consciente e sistemática antes, durante e depois das atividades de leitura (p. 16). 

  

Antes de iniciar a tarefa de leitura os alunos devem estar motivados e encontrar 
sentido no que fazem. Para isto, é preciso que saibam o que vão fazer, conheçam 
os objetivos, sintam-se capazes de fazer, tenham os recursos necessários e a 
possibilidade de pedir e receber ajuda, além disso, precisam achar interessante o 
que fazem.  O segundo momento do processo de compreensão de leitura 
considerado por Sole, como fundamental é o durante a leitura. Para Palincsar e 
Brown (1984), apud Solé (1998) as estratégias responsáveis pela compreensão 
durante a leitura são as seguintes: formular previsões sobre o texto, formular 
perguntas sobre o que foi lido, esclarecer possíveis dúvidas e resumir as idéias do 
texto. A sequência e utilização de tais estratégias podem e devem ser adaptadas 
aos propósitos da leitura. O terceiro momento da leitura é o chamado por Sole 
(1998) de depois da leitura. São as seguintes estratégias: identificação da ideia 
principal, elaboração de resumo e formulação e resposta de perguntas. Estas 
estratégias já foram vistas como processos que ocorrem também durante a leitura. 
Entretanto, deve ficar claro que não é possível estabelecer limites entre o que 
acontece antes, durante e depois da leitura. 

   

A leitura na escola 

  

A leitura é ao mesmo tempo objeto de conhecimento e instrumento para novas 
aprendizagens. O domínio do código de leitura e da compreensão leitora antes era 
concebido como uma decorrência automática; hoje, exames como a Prova 
Brasil/SAEB e PISA comprovam ser uma concepção totalmente equivocada. "[...] a 
aquisição da leitura é imprescindível para agir com autonomia nas sociedades 
letradas, e ela provoca uma desvantagem profunda nas pessoas que não 
conseguem realizar esta aprendizagem" (SOLÉ, 1998: 32). 

Para levantar alguns dados sobre o trabalho com a leitura em sala de aula, 
aplicamos um questionário em quatro professoras de Língua Portuguesa da Escola 
Municipal Professor João de Abreu Salgado em Três Pontas - MG, conforme tabela 
com as respostas obtidas. 

  

1 - Qual a freqüência do seu trabalho com a leitura em sala de aula? 

Tabela 1 - Freqüência da leitura. 

  

Frequência na semana Quantidade de 
professoras

1 vez por semana 1 professora
2 vezes por semana - 
3 vezes por semana 1 professora



4 vezes por semana - 
5 vezes por semana 2 professoras

                              Fonte - Dados da pesquisa, 2009. 

  

2 - Com qual (s) dos objetivos abaixo você trabalha a leitura? 

Tabela 2 - Objetivos de Leitura. 

  

Objetivo de leitura Quantidade de 
professoras

Ler para obter uma informação 4 professoras
Ler para aprender 3 professoras 
Ler para revisar um escrito próprio 4 professoras
Ler por prazer 4 professoras
Ler para praticar e leitura em voz alta 4 professoras
Ler para verificar o que se 
compreendeu 

3 professoras

Outros 4 professoras

                        Fonte - Dados da pesquisa, 2009. 

  

3 - Qual dos gêneros textuais você trabalha em sala de aula? 

Tabela 3 - Gêneros textuais. 

  

Gênero textual Quantidade de 
professoras

Textos humorísticos 4 professoras
Textos literários 4 professoras
Textos instrucionais 3 professoras
Textos informativos 4 professoras
Textos jornalísticos 4 professoras
Textos interpessoais 3 professoras
Textos publicitários 3 professoras

                                     Fonte - Dados da pesquisa, 2009. 

  

4 - Com quais modalidades de leitura você trabalha? 

Tabela 4 - Modalidades de leitura. 



  

Modalidades de leitura Quantidade de professoras
Leitura silenciosa 4 professoras
Leitura em voz alta 4 professoras
Leitura coletiva, compartilhada 3 professoras
Leitura pelo professor 4 professoras

                   Fonte - Dados da pesquisa, 2009. 

     

5 - Quais propostas didáticas de leitura você trabalha? 

  Tabela 5 - Propostas didáticas. 

  

Propostas didáticas Quantidade de professoras
Projetos de leitura 1 professora
Sequências de atividades 4 professoras
Atividades permanentes de leitura 3 professoras

                 Fonte - Dados da pesquisa, 2009. 

  

Percebe-se, de acordo com os dados levantados, que a maior parte das professoras 
alvo da pesquisada trabalham com a leitura durante todos os dias da semana, com 
os mais variados objetivos, gêneros, modalidades e propostas didáticas. A leitura 
na escola pressupõe o trabalho com a variedade de objetivos, modalidades e textos 
que circulam socialmente. Cada objetivo exige um tipo de texto e, cada qual, exige 
uma modalidade de leitura (BRASIL, 1998). 

No entanto, observou-se na prática de uma dessas professoras de Língua 
Portuguesa durante as suas aulas, na sala de alunos do Projeto "Acelerar para 
Vencer" que, de modo geral, o trabalho consistia na seguinte sequência: leitura em 
voz alta pelos alunos de um determinado texto - cada um lê um fragmento ou 
mesmo a professora o lê inteiro, enquanto os outros acompanham. Depois da 
leitura, respondem-se diversas perguntas relacionadas ao conteúdo do texto, 
propostas pelo livro didático. Nessa sequência, nota-se que há pouco espaço para 
as atividades destinadas a ensinar estratégias adequadas para a compreensão dos 
textos.  De acordo com Sole (1998), esse tipo de atividade de leitura, pergunta-
resposta, se refere à avaliação do que foi compreendido, obtém-se um balanço do 
produto. Entretanto, não se intervém no processo que conduz a esse resultado para 
proporcionar guias que permitem compreende-la, ou seja, não se ensina a 
compreender.  

Segundo Giasson (1993) apud Braga; Silvestre (2009), "a maior parte de nossas 
estratégias pedagógicas de leitura baseia-se na experiência e nos senso comum. 
Contudo, chegamos a um ponto em que já não basta confiarmos na intuição e na 
experiência" (p. 14). É possível ensinar aos alunos outras estratégias que 
proporcionem a compreensão leitora e a utilização do que foi lido para múltiplas 
finalidades. É preciso oferecer oportunidades aos alunos para que possam ler 



usando procedimentos que os bons leitores utilizam. Levá-los a interagir com a 
diversidade de textos, a participar de atos de leitura de fato, a negociar o 
conhecimento que já se tem e o que é apresentado pelo texto, o que está atrás e 
diante dos olhos, por meio do incentivo e ajuda de leitores experientes. 

Quanto à realização das oficinas de leitura, realizadas na sala do projeto "Acelerar 
para Vencer", foram vivenciadas estratégias de compreensão da leitura, com o 
objetivo de desenvolver estratégias de compreensão antes, durante e depois a 
leitura. Após a observação realizada durante todo o processo das oficinas, 
constatou-se uma mudança qualitativa no desempenho sobre as questões de 
compreensão leitora dos alunos durante as aulas, apesar de alguns apresentarem 
problemas de indisciplina durante a realização das oficinas e não darem seqüência 
às atividades propostas. Percebe-se que é possível ajudar os estudantes no 
desenvolvimento da compreensão leitora, utilizando-se do ensino de estratégias e 
mudando a dinâmica de leitura em sala de aula.  

  

CONCLUSÃO 

   

O trabalho com leitura na escola, deve proporcionar aos estudantes ferramentas 
para que possam operar neste mundo moderno e globalizado. O novo sistema de 
avaliação Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), como uma das formas de 
acesso à Universidade pública exigirá leitura, análise e compreensão de questões 
objetivas referentes a quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas 
tecnologias (incluindo redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências da 
natureza e suas tecnologias e matemáticas e suas tecnologias.  A nova modalidade 
de avaliação já começa a exigir a leitura como um processo contínuo de formulação 
e verificação de hipóteses e previsões sobre o texto. Isso mostra a importância da 
leitura na sociedade letrada e para a plena participação social. Para que a escola 
cumpra a sua tarefa de formar leitores competentes, primeiramente os professores 
precisam reavaliar sua concepção de leitura. Ler é uma atividade complexa não 
apenas de responsabilidade de uma disciplina, mas um exercício de todas que 
envolve uma série de estratégias. Os alunos precisam ter contato com a variedade 
de gêneros textuais que circulam na sociedade, aprender a usar as estratégias que 
os bons leitores utilizam, dispor de seus conhecimentos prévios e participar de 
situações de leitura de fato. Para isso, o uso de estratégias de compreensão leitora 
em sala de aula pode contribuir para formar leitores mais competentes e eficazes. 
O uso de tais estratégias leva à progressiva interiorização e utilização autônoma 
pelos alunos. Além disso, cabe aos professores e as escolas reorientarem e 
ressignificarem a sua prática pedagógica quanto ao domínio da leitura, propiciando 
a reflexão crítica sobre o ato de ler com os alunos. 
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[1] - A Prova Brasil e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) são dois 
exames complementares que compõem o Sistema de Avaliação da Educação 
Básica. São avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo 
INEP/MEC, que objetivam avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 
educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 
socioeconômicos.  

[2] - O Programa Internacional para a Avaliação de Estudantes (PISA), coordenado 
pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), inclui 
todos os países ricos, e alguns países convidados entre eles o Brasil, e visa traçar 
um panorama mundial da educação com aplicação de testes trienais nas diversas 
áreas do conhecimento, para medir o nível de preparação de jovens de 15 anos de 
idade que, portanto, estão perto do final da escolaridade obrigatória para enfrentar 
os desafios da sociedade hoje. Já aconteceram três avaliações: em 2000, 2003, 



2006, com o foco principal das áreas de leitura, matemática e ciências, 
respectivamente. 

[3]- O conceito de analfabetismo mudou muito nos últimos anos. Em 1958 a 
UNESCO definia como analfabeto um indivíduo que não consegue ler ou escrever 
algo simples. Vinte anos depois, adotou o conceito de alfabetismo funcional. É 
considerada alfabetizada funcional uma pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever 
frases simples, não possui as habilidades necessárias para satisfazer as demandas 
do seu dia-a-dia e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Fonte: . 

  


