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No intuito de contribuir com o debate acerca da baixa aprendizagem em leitura de 
considerável parte de estudantes da educação básica no Brasil, desenvolvemos este 
trabalho com base em estudos teóricos e em pesquisas empíricas. Desde 1995, o 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao MEC, 
vem aperfeiçoando os sistemas nacionais de avaliação e de informações 
educacionais no Brasil. Desse modo, o INEP disponibiliza os censos escolares, o 
Sistema de Avaliação da Educação Básica, a Prova Brasil, o Exame Nacional do 
Ensino Médio, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação e Superior etc. Esses 
dados têm permitido que a sociedade tenha uma confiável visão geral e detalhada 
do sistema escolar brasileiro, ao contrário do que ocorria até então, quando as 
análises educacionais se baseavam em sua maior parte em intuições precárias. 
Neste trabalho usaremos os indicadores de desempenho de estudantes de 4ª e 8ª 
séries do ensino fundamental e 3º série do ensino médio, nas provas em leitura do 
SAEB, para discutir como está sendo conduzida a aprendizagem em leitura no 
Brasil. Partimos da hipótese de que esses baixos resultados teriam como uma de 
suas causas o fato de os cursos de formação de professores não estarem ensinando 
os futuros professores a alfabetizar. Em pesquisa por amostragem realizada por 
Oliveira e Schwartzman (2002), publicada no livro A escola vista por dentro, os 
professores de escolas públicas e privadas entrevistados responderam da seguinte 
maneira quando lhes foi perguntado onde aprenderam a alfabetizar: 86,7% 
responderam que foi na prática; 6,8% disseram que foi no curso de magistério; 
3,1% responderam que foi no curso de pedagogia e 1,4% num curso de 
especialização e 2,0% disseram que nunca aprendeu direito. Nossa experiência 
como docente de um curso de formação de professores parece apontar para essa 
mesma conclusão. 
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O objetivo deste trabalho é contribuir com o debate que busca correlacionar o baixo 
desempenho de alunos brasileiros da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª 
série do Ensino Médio nas provas de Língua Portuguesa no SAEB de 1995, 1997, 
1999, 2001, 2003 e 2005 com a inadequação dos cursos de Pedagogia. Parte-se da 
hipótese de que os cursos de Pedagogia não estão preparando adequadamente os 
futuros professores para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental, tendo em 
vista que dão pouca ênfase no ensino de alfabetização e oferecem pouco 
conhecimento relativo à formação específica e a práticas educacionais. Para o 
desenvolvimento deste trabalho recorreu-se a estudos teóricos, a dados do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a 
pesquisas empíricas. 

A CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA NO BRASIL 

A consolidação de sistemas de avaliação externa da educação no Brasil, na década 
de 1990, é um divisor de águas na história educacional do País. Até então, o 
conhecimento que se tinha da realidade educacional no Brasil, em seus três níveis - 
Fundamental, Médio e Superior -, resultava de julgamentos subjetivos (MARCÍLIO, 



2005) e não de análise científica. Assim, produziram-se falsos diagnósticos, que, 
por sua vez, induziram a erro algumas das políticas educacionais. Durante vários 
anos, equivocadamente se considerou que os problemas principais da educação 
brasileira eram o número insuficiente de prédios escolares, a evasão escolar e a 
baixa taxa de matrícula de crianças na escola. Todavia, a partir de 2003, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE (PNAD) detecta, pela primeira vez, que 
no ensino básico regular havia 40 milhões de alunos matriculados para uma 
população total de 36,7 milhões entre sete e dezessete anos, o que demonstrava 
haver um excedente de mais de três milhões de estudantes. Esses números 
indicavam que a maioria das crianças e dos jovens frequentava a escola, porém, 
em virtude das inúmeras repetências, elas estavam em séries atrasadas e idade 
acima da esperada (SCHWARTZMAN e BROCK, 2005;  KLEIN, 2006). 

Nesse contexto que propiciava a formulação de falsos diagnósticos, a criação de 
sistemas de avaliação educacional, com base em metodologias estatísticas 
complexas e refinadas, inovou a condução das políticas públicas na área da 
educação, cujo foco deslocou-se para a busca de qualidade. 

A primeira avaliação em larga escala - o Sistema de Avaliação Educacional da 
Educação Básica (SAEB) - foi desenvolvida pelo INEP em 1990, acompanhando uma 
tendência internacional que se manifesta originariamente nos Estados Unidos em 
fins da década de 1960, se difunde para Europa na década de 1970, se estende 
para a  Ásia e Oceania na década de 1980, e se espraia para a América Latina nos 
anos de 1990 (HORTA NETO, 2007).  

As primeiras edições do SAEB contavam com a adesão de apenas 23 estados da 
Federação; portanto, não possuíam abrangência nacional. A partir de 1995, com a 
participação de 27 estados e de todas as redes de ensino (estadual, municipal e 
privada), localizadas nas zonas urbana e rural (CASTRO, 1999), o SAEB ganha 
característica nacional. 

O SAEB é uma avaliação bianual, aplicada a uma amostra probabilística de alunos 
de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, que estima os 
conhecimentos dos estudantes em Língua Portuguesa (compreensão de leitura) e 
Matemática. Seu objetivo é coletar informações sobre o que os alunos "sabem e 
são capazes de fazer, em diversos momentos de seu percurso escolar, 
considerando as condições existentes nas escolas" (BRASIL, 2008). Além dessas 
informações, o SAEB procura "acompanhar a evolução do desempenho e dos 
diversos fatores associados à qualidade e à efetividade do ensino ministrado nas 
escolas por meio de questionários aplicados a alunos, professores e diretores" 
(BRASIL, 2008). O SAEB apresenta os resultados em escala única para todas as 
séries e anos, para cada disciplina, tornando possível a comparabilidade de 
resultados entre séries e anos. 

Depois da criação do SAEB, se seguiram outras igualmente importantes, como o 
Exame Nacional de Cursos (ENC), comumente conhecido como "Provão" (1996), 
cujo objetivo era avaliar os cursos superiores, e o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem)(1998). Em 2003, o Provão foi substituído pelo SINAES (Exame Nacional do 
Ensino Superior). 

A partir de 1990, a avaliação de sistemas escolares entra definitivamente para a 
agenda de políticas públicas de educação no Brasil (SOUZA E OLIVEIRA, 2007; 
SCHWARTZMAN, 2004; HORTA NETO, 2007). 

Apesar de ter transcorrido quase duas décadas desde a criação do SAEB até os dias 
atuais, não se pode ainda afirmar que a cultura da avaliação tenha se difundido 



plenamente nos meios escolares e acadêmicos no Brasil. As investigações que se 
"proponham a explorar o uso dos resultados nos processos decisórios, pelas 
diversas instâncias do sistema educacional, são ainda raras" (SOUZA e OLIVEIRA, 
2007) e há também resistência contra a utilização de conhecimentos científicos e 
de dados de avaliação para melhorar a qualidade da educação (GRUPO DE 
TRABALHO ALFABETIZAÇÃO INFANTIL, 2003).  

Tal resistência se evidencia principalmente no interior das universidades brasileiras, 
nas quais se constata uma ausência de prática sistemática de realização de 
pesquisas empíricas acerca da educação básica, ao mesmo tempo em que se faz 
presente uma leitura da realidade educacional de cunho ideológico (MARCÍLIO, 
2005). 

A experiência da autora deste trabalho como docente em cursos de formação de 
professores demonstra que, apesar de os resultados dos estudantes brasileiros 
apresentarem-se muito aquém do esperado nas avaliações nacionais e 
internacionais como o SAEB, a Prova Brasil, o ENEM, o ENADE e o PISA, eles não 
conseguiram gerar mudanças significativas nas escolas e nos cursos de Pedagogia e 
tampouco em outras licenciaturas. 

No estudo comparativo das médias de proficiência em Língua Portuguesa de alunos 
de 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e de 3ª série do Ensino Médio nas 
avaliações do SAEB 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 a 2005, foi evidenciada 
tendência de queda na aprendizagem de leitura, conforme pode-se visualizar no 
Gráfico 1, abaixo.(ANEXO 1) 

Além da tendência em declínio detectada nas provas do SAEB, é igualmente 
preocupante o fato de a variação entre as médias de proficiência em Língua 
Portuguesa ter atingido significativos 23 pontos para a 4ª série do Ensino 
Fundamental; 24 pontos para a 8ª série e 32 pontos para a 3ª série do Ensino 
Médio. Em 1995, os alunos da 4ª série do Ensino Fundamental obtiveram a maior 
média de proficiência em Língua Portuguesa, 188 pontos, e em 2001 a menor 
média, 165 pontos (diferença de 23 pontos); também em 1995 os alunos da 8ª 
série do Ensino Fundamental tiveram a maior média de proficiência, 256 pontos e, 
em 2003 e 2005, a menor média, com 232 pontos (diferença de 24 pontos). Ainda 
em 1995, os alunos da 3ª série do Ensino Médio alcançaram a maior média, com 
290 pontos, e em 2001, a menor média com 258 pontos (diferença de 32 
pontos)(Vide Tabela 1). 

Tabela 1 - Diferença entre a maior e a menor média de proficiência em Língua 
Portuguesa no SAEB - de 1995 a 2005 (ANEXO 2). 

Isso implica que as médias de proficiência de alunos em Língua Portuguesa no 
SAEB de 1997, 1999, 2001, 2003 e 2005 não mais atingiram o patamar das médias 
do SAEB de 1995, quando se iniciou a série comparativa. 

A esse quadro calamitoso soma-se a informação contida no Relatório Técnico do 
SAEB 2003 (BRASIL, 2005b) de que a proficiência mínima esperada, em Língua 
Portuguesa, para os alunos da 4ª série seria de 250 pontos; para os da 8ª série, 
300 pontos, e para os da 3ª série do Ensino Médio, 350 pontos. Posto isso, se 
desnuda uma situação ainda mais grave: os alunos da 4ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio jamais atingiram a proficiência mínima 
esperada para as respectivas séries. Na visão de Oliveira e Schwartzman (2002: 
25), isso pressupõe que o "estudante médio brasileiro está concluindo a 8ª. série 
com domínio de conteúdo relativo ao de um aluno de 4ª série, e o concluinte médio 
da 4ª série está mal decodificando as palavras que lê". A esmagadora maioria dos 



concluintes da 8ª série "não possui condição acadêmica para cursar escolas de 
ensino médio com proveito" (OLIVEIRA e SCHWARTZMAN, 2002: 25). 

Os resultados de uma das mais renomadas avaliações internacionais, o Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)[1], aplicado a jovens com idade média 
de 15 anos corroboram a interpretação de Oliveira e Schwartzman (2002). Os 
resultados do PISA demonstram que a grande maioria dos estudantes brasileiros é 
analfabeta funcional, incapaz de ler e entender sequer os textos dos livros didáticos 
(DURHAM, 2006). Essa grave deficiência de leitura, que se origina nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental, se reproduz, em efeito dominó, para outros níveis de 
ensino e atinge o ensino superior. 

Com base também nos resultados do PISA, a Academia Brasileira de Ciências 
(2007) ratifica a experiência cotidiana dos professores universitários e conclui que, 

a grande maioria dos estudantes, mesmo os oriundos de escolas 
consideradas de boa qualidade, terminam sua educação básica e 
chegam ao ensino superior com graves deficiências em sua 
capacidade de fazer uso de informações e conhecimentos de tipo 
científico para entender o mundo que os circunda e resolver 
problemas e questões que lhes são colocados (p. 7). 

É preocupante o fato de os resultados de todas as avaliações externas de 
aprendizagem do Ensino Fundamental e Médio das quais os estudantes brasileiros 
participaram, apontarem, de maneira inquestionável, a falência do sistema de 
educação no País (DURHAM, 2006). Dentre as conjecturas levantadas pelos 
especialistas para explicar os fatores subjacentes a esse grave quadro, certamente 
a falta de preparo adequado dos professores nos cursos de Pedagogia para as 
atividades de ensino das séries iniciais do Ensino Fundamental está entre os de 
maiores destaques (DURHAM, 2006).  

Desse mesmo ponto de vista partilha Ruben Klein (2006). Ao analisar o baixo 
resultado apresentado pela grande maioria dos alunos no Exame Nacional de 
Cursos (antigo Provão) e nas provas do SAEB, Klein conclui que tal situação tem 
origem, sobretudo, nas deficiências dos cursos de formação de professores, que 
não proporcionam conhecimentos e habilidades compatíveis com o que os futuros 
professores terão de ensinar quando em sua prática profissional. 

Igualmente para a Academia Brasileira de Ciências (2007), o baixo nível de 
aprendizagem geral dos estudantes brasileiros da educação básica resulta, dentre 
outros fatores, da formação precária dos docentes nos cursos de formação de 
professores.   

Em uma das mais importantes pesquisas realizadas nos últimos anos no campo da 
educação[2], as coordenadoras Gatti e Nunes (2008) chegam à conclusão que para 
haver a melhoria da qualidade dos processos escolares no País, é imprescindível 
reformular os cursos de formação de professores, incluindo os de Pedagogia.  

Essa proposição que condiciona a melhoria da qualidade da educação básica no 
Brasil à necessidade de reformulação dos cursos de formação de professores, 
dentre eles os de Pedagogia, está sendo atualmente incorporada pelo Ministério da 
Educação como política pública: "Na opinião do ministro, a formação dos docentes 
será o ‘ cerne da educação brasileira na próxima década" (O Estado de S. Paulo, 
2009: H 1). Em evento recentemente promovido pelo Grupo Estado, o atual 
ministro da educação, Fernando Haddad, e o secretário estadual de educação do 
estado de São Paulo e ex-ministro da educação no governo de Fernando Henrique 



Cardoso, Paulo Renato Souza, apresentaram posições consensuais no que se 
referem à necessidade de haver uma mudança nos cursos de licenciaturas, 
incluindo aí os de Pedagogia, para que a melhoria do ensino no País venha a 
ocorrer (O Estado de S. Paulo, 

É fato aceito entre educadores, pesquisadores e especialistas que a aquisição de 
habilidades básicas de leitura, de escrita e de matemática nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental é imprescindível para a construção posterior de conhecimentos 
complexos e abstratos. Dessa perspectiva, se considera que a qualificação do 
professor das séries iniciais do Ensino Fundamental é condição essencial para a 
promoção da melhoria do ensino e da aprendizagem na educação básica. 

2009). 

Não obstante o reconhecimento por educadores e especialistas da importância do 
papel do professor na formação de alunos das séries iniciais do Ensino 
Fundamental, o Brasil não está conseguindo formar professores com conhecimentos 
e habilidades compatíveis para ensinar alunos desse ciclo (DURHAN, 2006). Em 
pesquisa realizada por Oliveira e Schwartzman (2002), publicada no livro A escola 
vista por dentro

Esses dados são reveladores de um quadro bastante grave, pois demonstram que 
somente 3,1% dos professores da amostra, que estavam em sala de aula quando 
da realização da pesquisa, declararam que aprenderam a alfabetizar no curso de 
Pedagogia e 1,4% em curso de Especialização. Os demais afirmaram que não 
adquiriram formação teórica e prática para alfabetizar.  

, os professores da amostra das escolas municipais, estaduais e 
particulares, quando indagados onde aprenderam a alfabetizar, 86,7% 
responderam que foi "na prática"; 6,8% disseram que foi no "curso de magistério"; 
3,1% alegaram que foi no "curso de Pedagogia", 1,4% relataram que foi no "curso 
de Especialização" e 2,0% assinalaram que "nunca aprendeu direito".  

A essa situação soma-se o fato de os alunos de Pedagogia apresentar, segundo o 
Relatório do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho 2005 (BRASIL, 2005a, 
p. 61- 70), um perfil cuja característica mais evidente é a dificuldade diversa de 
leitura: "expor de maneira lógica as idéias, "empregar os vocábulos com seus 
significados precisos quanto à competência de coerência", "elaborar um texto 
contínuo", "utilizar os mecanismos coesivos apropriados - conectores e elementos 
anafóricos", "usar os sinais de pontuação adequadamente" (muitos nem usam sinal 
algum em seus textos), "ler os gráficos", "compreender os enunciados", além de 
"desconhecerem vocabulários básicos e próprios da área", o que indica ausência de 
hábito de leitura e produção de textos (BRASIL, 2005a).  

Ora, se os cursos de Pedagogia não estão preparando adequadamente os futuros 
professores para o ensino da  alfabetização,  e ao mesmo tempo recebem um alto 
percentual de alunos com dificuldades de leitura e escrita, tal como foi detectado 
pelo ENADE de 2005, é preciso que se dê início a esses problemas e as discussões 
para que os cursos de formação de professores busquem soluções em busca da 
melhoria da educação básica no País. 
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[1] O PISA é um programa internacional de avaliação comparada, desenvolvido e 
coordenado pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), havendo em cada país participante uma coordenação nacional. No 
Brasil, o PISA é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP),sendo realizado a cada três anos, cujo objetivo principal é 
avaliar o desempenho de alunos com a idade média de 15 anos em três áreas: 
Leitura, Matemática e Ciências. Em cada edição o foco recai sobre uma dessas 
áreas. 

[2] Formação de professores para o ensino fundamental, pesquisa 
coordenada por Bernadete A. Gatti e Marina Muniz Rossa Nunes em 2008. 



Anexo 1 

 
Fonte: http://www.inep.gov.br/download/saeb/2005/SAEB1995_2005.pdf, p. 7. 
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Tabela 1 – Diferença entre a maior e a menor média de proficiência em Língua 
Portuguesa no SAEB – de 1995 a 2005 
 
 

4ª. série 

E.F 

1995 2001 Diferença 

188 165 23 

8ª. Série 

E.F. 

1995 2003/2005 Diferença 

256 232 24 

3ª. série 

E.M 

1995 2001 Diferença 

290 258 32 
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