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ESTUDOS DA LINGUAGEM

RESUMO: Levando-se em consideração a importância da leitura no processo de ensino-aprendizagem, este
trabalho pretende analisar o resultado dos alunos que costumam ler por prazer na avaliação do Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) do ano de 2009. Este artigo irá mostrar a concepção de
leitura que essa avaliação exige do aluno, variadas concepções de leitura adotadas por diversos autores, e
as orientações propostas pelos PCN. Para tanto, baseou-se em alguns teóricos: Kleiman (1989, 1993),
Koch (2011), Nunes (1994), Jurado e Rojo (2006). Pôde-se perceber que o aluno que tem o hábito de ler
por prazer obteve uma melhor média na prova, mas a forma como a leitura é trabalhada em sala de aula
não permite que seja despertado no discente o prazer de ler. Pelo contrário, esse modo retira do leitor sua
autonomia, fazendo com que ele apenas repita o sentido que já fora dado ao texto.

Palavras-chave: PISA; leitura; prazer de ler.

ABSTRACT: Taking into consideration the importance of teaching and learning process, this work intends
to analyse the result of students who are used to read for pleasure in Programme for International Student
Assessment’s (PISA) exam, in 2009. This paper will show the concept of reading which the exam requires
from the student as well as varied concepts of reading adopted by several authors, and the orientations
proposed by PCN. In this sense, it was based on some theorists, such as Kleiman (1989, 1993), Koch
(2011), Nunes (1994), Jurado and Rojo (2006). It could be noticed that the student who has the habit of
reading for pleasure had a better grade in that assessment, but the way that the reading skill is worked in
the classroom does not stimulate the student’s pleasure of reading. On the contrary, that way takes from
the reader the autonomy, making them repeating the sense which had already been given to the text.

Keywords: PISA; reading; pleasure of reading. Introdução

O PISA (Programme for International Student Assessment), traduzido em português como Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes, é um programa internacional de avaliação comparada produzido
e coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), havendo em cada país uma coordenação nacional. No Brasil, o PISA é coordenado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
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O Brasil participa do PISA por duas razões: obter um retorno sobre a educação nacional que não se baseie
somente em avaliações nacionais; e apropriar-se de metodologias e tecnologias que ajudem no
desenvolvimento das avaliações nacionais.

Esse programa tem como objetivo avaliar se os estudantes de 15 anos de idade (alunos que cursam entre
o 8º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio) adquiriram conhecimentos e habilidades
indispensáveis para a participação em uma sociedade moderna. Uma de suas características é produzir
indicadores que facilitem a discussão da qualidade da educação dos países participantes, de modo a
possibilitar políticas de melhoria para a educação básica.

O PISA acontece a cada três anos e engloba três áreas do conhecimento (leitura, matemática e ciências),
havendo a cada edição da prova destaque para uma área. Em 2000, o foco foi em Leitura; 2003,
Matemática; e em 2006, Ciências. Em 2009, o destaque recaiu novamente sobre Leitura. Além disso, a
avaliação de 2009 foi aplicada em mais de sessenta países de todos os continentes, incluindo economias
ou regiões não consideradas países como Hong Kong e Xangai.

Além de avaliar a competência dos estudantes com relação às três áreas, o PISA colhe informações para a
elaboração de indicadores contextuais, sendo possível relacionar o desempenho dos estudantes a variáveis
demográficas, socioeconômicas e educacionais.

As provas do PISA são formadas por conjuntos de unidades de itens. A unidade é formada por um título,
um texto de estímulo e um ou mais itens, que apresenta um enunciado e conforme o tipo (aberto e
fechado) pode ser seguido por espaço para resposta ou alternativas. Os itens abertos são aqueles que os
estudantes devem demonstrar seu raciocínio por meio da produção de textos, figuras etc; já os itens
fechados são os de múltipla escolha ou aqueles que solicitam respostas em uma única palavra, frase curta
(cuja resposta é sim ou não, verdadeiro ou falso). A prova é dividida em quatro blocos e tem duração de
duas horas.

O marco referencial do PISA é o conceito de letramento, referente à capacidade de o estudante extrapolar
os conhecimentos escolares, analisar, raciocinar e refletir ativamente sobre seus conhecimentos e
experiências e destaca competências que serão relevantes para a vida.

A média do Brasil no PISA na área de leitura em 2009 foi 412, o que lhe fez ocupar o 53º lugar no ranking
geral de um total de 65 países que fizeram o exame. O Brasil superou os resultados da Argentina, Panamá
e Peru na América Latina, mas ficou atrás do Chile, Uruguai e Colômbia. Já a média do estado de Sergipe
no mesmo ano foi 379, ocupando a 6ª posição dentre os estados do Nordeste.

O trabalho foi dividido em três partes. O primeiro tópico “Leitura: conceitos e concepções” mostrará como
o PISA vê a leitura, algumas concepções de autores variados e a sua importância. No tópico “As
orientações dos PCN sobre a leitura” será mostrado o conceito de leitura para os Parâmetros, as
orientações do PCN de como trabalhar com a leitura, bem como o conhecimento que os alunos devem ter.
No tópico seguinte, “Análise das médias em leitura”, será analisado o resultado no PISA dos alunos que
leem e não leem por prazer. Por fim, estão as considerações finais que fazem uma recapitulação geral do
trabalho, bem como propõe algumas reflexões.

1.A leitura: conceitos e concepções

Com relação à área de Leitura, é importante observar a tabela abaixo que aparece no relatório do PISA, p.
19-20.

00000000000000 Leitura
A capacidade de um indivíduo entender, empregar e
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Definição e características distintas

refletir sobre textos escritos, para alcançar
objetivos, desenvolver conhecimentos e participar
da sociedade.

Mais do que decodificação e compreensão literal, o
letramento em Leitura implica a interpretação e
reflexão, bem como a capacidade de utilizar a
leitura para alcançar os próprios objetivos na vida.

O enfoque do PISA é “ler para aprender” mais do
que “aprender a ler”. Portanto, os estudantes não
são avaliados nos níveis mais básicos de leitura.

Domínio de conhecimento

Formato dos materiais de leitura:

• Textos contínuos
• Textos não contínuos
• Textos combinados
• Textos múltiplos

Competências envolvidas

Tipos de atividades ou processos de Leitura:

• Localizar e recuperar
• Refletir e analisar
• Complexas

Situação e

contexto

Uso para qual o texto é construído:

• Pessoal
• Público
• Educacional
• Ocupacional

Fonte: OCDE, 2010 (Adaptado).

O letramento abordado pelo PISA engloba um abrangente leque de competências, da decodificação básica
ao conjunto de palavras, estruturas e características linguísticas e textuais, para o conhecimento sobre o
mundo.

O letramento em Leitura da avaliação em questão consiste em compreender, utilizar, refletir sobre e
envolver-se com textos cuja finalidade é alcançar objetivos pessoais, construir conhecimento, desenvolver
o potencial individual e participar ativamente da sociedade.

Considera-se a leitura como um processo ativo que vai além da compreensão do texto, envolvendo a
capacidade de refletir e de envolver-se com ele a partir de ideias e experiências próprias.

Nunes (1994) vê a leitura, concomitantemente, como uma atividade individual e social. Para ele, é
individual porque nela se manifestam as características do leitor, sua história etc., ou seja, suas
particularidades; e é social porque depende de convenções linguísticas, do contexto social etc.

Kleiman (1989), por sua vez, considera a leitura como um ato social entre o leitor e o autor que interagem
entre si atendendo a objetivos e necessidades socialmente determinados. Com essa perspectiva
interacionista, os aspectos sociais da leitura são estabelecidos na relação entre dois sujeitos interacionais.

Assim, o leitor é visto com sujeito que busca criar sentido e compreender as intenções do autor a fim de
tornar o texto coerente por meio da materialidade linguística. Desse modo, Kleiman (1989) vê como leitor
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ideal aquele que é engajado, leitor crítico, ou seja, aquele que consegue manter o controle e a reflexão da
questão interacional da leitura, com base na materialidade linguística, intenções e objetivos do autor.

Para compreender o texto a autora ressalta a importância do “conhecimento prévio”, isto é,
conhecimentos de diversas áreas que são “ativados” na leitura. A construção do sentido se dá quando o
leitor trabalha o seu conhecimento prévio a fim de compreender o conhecimento do outro.

A partir da concepção interacional, Koch (2011) vê a leitura como uma atividade que leva em consideração
os conhecimentos do leitor e este conhecimento extrapola o conhecimento linguístico, tendo em vista que
o texto não é apenas resultado da decodificação de um leitor passivo.

Ela ressalta ainda que a interação entre o conteúdo do texto e o leitor é regulada pelos objetivos de leitura
que se tem quando lemos um texto. Assim, alguns textos são lidos apenas para ficarmos informados, há
outros que lemos para realizar um trabalho acadêmico, outros são lidos por prazer, para consulta etc. São
os objetivos de leitura que indicam o modo de leitura (mais ou menos demorada, com mais ou menos
atenção etc).

Koch (2011) considera que podemos falar de um sentido para o texto e não do sentido do texto. Isso é
justificado porque se leva em conta os conhecimentos do leitor e como esses diferem de um leitor para
outro; uma pluralidade de leitura e de sentidos é possível para um mesmo texto. Vale ressaltar, no
entanto, que não é possível atribuir qualquer sentido a um determinado texto, pois o sentido está na
interação autor-texto-leitor e não em cada componente de modo isolado.

A leitura é vista por Koch (2011) como uma atividade que requer intensa participação do leitor, pois se o
autor deixa um texto incompleto, cabe àquele completá-lo através de diferentes contribuições. Deste
modo, o leitor vai aplicar ao texto um modelo cognitivo baseado nos conhecimentos que tem armazenado
na sua memória.

Kleiman (1993), por sua vez, considera que:

[...] a leitura é uma atividade individual, singular até na maneira de ler, pois o
que queremos de uma leitura determina como faremos essa leitura. Essa
flexibilidade própria do leitor maduro deve ser modelada desde os primeiros
contatos com a escrita, num primeiro momento para fornecer um modelo que
valha a pena ser imitado, para depois ser incorporado como parte constitutiva das
estratégias de leitura e das atitudes do leitor [...] (KLEIMAN, 1993, p. 29).

Já com relação às concepções de leitura adotadas pelas escolas, essa autora (1993, p. 20) elenca três:

1)A leitura como decodificação – essa prática se dá através da “identificação e pareamento” das
palavras do texto com palavras idênticas em perguntas sobre o texto, ou seja, a informação
cobrada aparece do mesmo modo no texto.

2)A leitura como avaliação – essa prática ocorre quando o professor, por exemplo, solicita do aluno
a leitura em voz alta. Nessa atividade não é possível observar se o aluno entende o que lê ou não,
ele se preocupa muito mais com a pronúncia, pontuação etc., do que com a compreensão.

3)A integração numa concepção autoritária de leitura – parte-se do pressuposto de que há apenas
uma forma de abordar o texto e uma única interpretação para este.

Ao adotar uma dessas três concepções, o leitor não se torna crítico, nem muito menos extrapola os limites
do texto, ele fica apenas em um nível de leitura muito elementar.

2.As orientações dos PCN sobre a leitura
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Ao considerar a leitura como produção de sentido, os PCN afirmam:

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão
e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc.[...] Trata-se
de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses
procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar
decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de
esclarecimentos, validar no texto posições feitas (BRASIL, 1998a, p. 69-70).

Levando-se em consideração o que foi dito pelos PCN, Koch (2011) ratifica que a interação do leitor ativo
com o autor e o texto começa com as antecipações e hipóteses elaboradas com base no título do texto, no
meio de veiculação, no gênero textual, no autor e na distribuição e organização das informações do texto.

De acordo com esse documento, cabe à escola promover sua ampliação de tal modo que, ao fim dos oito
anos de ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos do âmbito social,
de assumir a palavra e de produzir textos eficazes nas mais diversas situações.

Os Parâmetros ainda destacam que os textos destinados a leitores iniciantes são, em sua maioria, curtos
e, às vezes até, fragmentos de um texto maior. É destacado também um outro problema: ao tentar
aproximar o aluno da literatura infantil ou infanto-juvenil, escolhem-se textos cuja possibilidade de
diversão, comoção e fruição é esteticamente limitada, ao invés de apresentar aos alunos textos de
qualidade.

É ressaltado ainda que grande parte das crianças e dos jovens brasileiros só tem acesso a textos escritos
na escola. Cabe a esta não somente fazer uso dessa modalidade, mas ensinar o aluno a utilizar a
linguagem oral para planejar e executar atividades públicas por meio de entrevistas, debates, seminários,
apresentações teatrais etc.

Em virtude de os PCN (1998a) afirmarem que para muitos alunos a escola é o único lugar onde eles têm
acesso a textos escritos, para eles construírem uma representação do que seja a escrita, as atividades
escolares precisam oferecer uma convivência com diversos textos que caracterizam as práticas sociais,
tais como notícias, cartas argumentativas, verbetes enciclopédicos, contos, romances etc.

Os PCN (1998a) destacam que quando a unidade de trabalho é o texto é preciso descrever os elementos
regulares e constitutivos do gênero como também as particularidades do texto selecionado.

Quanto à leitura de textos escritos, espera-se que os alunos sejam capazes de:

• Escolher textos de seus interesses e de acordo com suas necessidades;
• Ler de modo autônomo textos com os quais se tenha construído familiaridade, de modo que:

• O procedimento de leitura escolhido seja adequado aos objetivos e interesses;
• Desenvolva a capacidade de construir pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da

função do texto;
• Confirme antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura;
• Articule o maior número de índices textuais e contextuais na construção do sentido do texto, de tal

forma que se utilize expressões pragmáticas para dar sentido a expressões linguísticas
desconhecidas; extrair informações não explicitadas a partir de deduções; estabelecer a progressão
do tema, integrar e sintetizar informações; interpretar figuras como metáfora, metonímias,
hipérboles etc;

• Busque resolver problemas levantados durante a leitura por meio de fontes de informações
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pertinentes.

• Ser receptivos a textos com leitura desafiadora, apoiando-se em marcas formais do próprio texto
e/ou de orientações do professor;

• Trocar informações com outros leitores sobre o texto lido;
• Compreender a leitura em suas diferentes dimensões (o dever, a necessidade e o prazer de ler);
• Recusar ou aderir às posições ideológicas reconhecidas nos textos lidos.

Segundo Jurado e Rojo (2006), como os PCN (1998b) propõe uma organização curricular caracterizada
pela não-fragmentação das disciplinas, o que é proposto pelos novos documentos oficiais ratifica a ideia de
um currículo voltado para conhecimentos e competências em geral em que se vise ao trabalho e à
cidadania. Tendo em vista o que é discutido naquele documento, o objetivo do trabalho pedagógico não
seria centrar o ensino nos conteúdos gramaticais ou literários, e sim nos usos sociais da língua.

Com relação à linguagem, nos PCN (1998b) há uma oscilação entre as abordagens teóricas – cognitiva e
sociointerativa. Percebe-se uma forte presença das teorias enunciativo-discursivas, sendo a linguagem
tratada como uma interação entre sujeitos.

Nesses documentos, as autoras citadas afirmam que o texto assume estatuto de enunciado; e a leitura é
tida como um ato interlocutivo, dialógico. [...] “A leitura/compreensão é produção de sentidos que implica
uma resposta do leitor ao que lê; que se dá como ato interlocutivo num tempo e num espaço sociais”
(JURATO; ROJO, 2006, p. 39).

Tomando como base as Diretrizes, os PCN (1998b) consideram que o aluno egresso do ensino médio deve
ter conhecimento sobre as diversas manifestações da linguagem verbal, sendo capaz de compreendê-las,
transformá-las, aplicá-las etc.

Isso implica o desenvolvimento de capacidades como saber avaliar e interpretar
os textos representativos das diferentes manifestações de linguagem; saber
julgar, confrontar, defender e explicar as suas ideias, de modo a tomar uma
composição consciente em relação ao ato interlocutivo, que, no contexto do
ensino de leitura, é a situação de leitura do texto (JURATO; ROJO, 2006, p. 39).

Jurato e Rojo (2006) consideram que o aluno deve construir sua competência investigativa e
compreensiva para desenvolver tais capacidades. Ao lidar com textos o aluno deve analisar os elementos
que determinam esses usos e as formas de dizer (o contexto, os gêneros discursivos, os interlocutores, os
recursos utilizados por esses para dizer o dito e o não-dito). Além disso, a competência de contextualizar
socioculturalmente o texto lido está relacionada a essas capacidades.

3.Análise das médias em leitura

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) traz no relatório referente à avaliação de
2009 a seguinte tabela:

Tempo de leitura por prazer segundo o estudante e média em leitura no PISA 2009.

Alternativas Frequência (%) Erro Padrão Média Erro Padrão
Nunca lê por prazer 21,2 0,6 395,8 3,0
30 minutos ou menos por
dia 38,5 0,7 428,0 3,3
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Mais de 30 minutos e
menos de 60 minutos por
dia

19,7 0,5 428,0 3,3

Uma a duas horas por dia 12,6 0,4 431,2 4,2
Mais de duas horas por dia 5,3 0,3 429,4 6,3
Outras 2,8 -------- ------- --------

Fonte: OCDE, 2010 (adaptado)

Ao observar a tabela, percebe-se que os estudantes que têm o hábito de ler durante mais tempo por dia
obtiveram um melhor desempenho na prova.

A história das leituras dos alunos também estabelecerá a sua relação com os textos. Um mesmo leitor não
lê um mesmo texto da mesma forma em épocas diferentes, do mesmo modo que leitores diferentes leem
o mesmo texto de modo diferente. Isso está ligado à memória discursiva de cada um, a sua ideologia, sua
história. Para Orlandi (2001) “um sentido é no meio de outros”, ou seja, o efeito-leitor se dá através de
uma leitura entre várias outras.

Kleiman (1993) concorda com Bellenger, quando ele afirma que a leitura se baseia no desejo e no prazer;
e esclarece que a atividade de decifrar palavras (considerada como leitura na sala de aula) não
corresponde à atividade prazerosa descrita por aquele. Para tanto, para despertar no aluno o gosto pela
leitura, é preciso despertar o desejo e o prazer no ato de ler.

A autora ressalta que os alunos não gostam de executar uma atividade muito difícil, nem de realizar algo
que não lhes faça sentido. Isso caracteriza a realização da leitura em sala de aula: para a maioria dos
alunos ela se torna difícil justamente porque não faz sentido. Normalmente a leitura não é realizada em
um lugar aconchegante, que permita a entrada do leitor em outros mundos. Pelo contrário, o que lembra a
leitura são os exercícios de cópias, ou a busca incansável em um texto para encontrar, por exemplo,
palavras que possuam dígrafos ou algo desse tipo.

Segundo Kleiman (1993, p. 16), “as práticas desmotivadoras, perversas até, pelas consequências nefastas
que trazem, provêm, basicamente, de concepções erradas sobre a natureza do texto e da leitura, e,
portanto, da linguagem.” São práticas que têm como base um entendimento “limitado e incoerente” do
que é ensinar português, entendimento que já é legitimado tanto dentro como fora da escola.

Mesmo nos documentos oficiais que trazem uma concepção dialógica de texto e consequentemente de
leitura, o ensino da leitura na escola envolve desde a capacidade de decodificar a palavra escrita até a
compreensão de textos escritos (estabelecimento de um sentido pronto ao texto, cabendo ao leitor apenas
dominar o significado único de cada palavra para chegar à interpretação autorizada). Não há, por
conseguinte, uma compreensão, há apenas uma decodificação.

Na verdade, a leitura se opõe a isso. A experiência do leitor é indispensável para a construção de sentido
do texto e não há apenas um sentido absoluto para o texto, mas há construções de significados,
levando-se em conta os objetivos e as intenções do autor.

Além das deturpadas concepções de texto e de leitura, Angela Kleiman (1993) mostra que a prática de
sala de aula, não somente a da aula de leitura, não possibilita a interação entre professor e aluno. O que
deveria ser um discurso construído mutuamente é, em muitos casos, um monólogo em que o docente
transmite aos discentes a única e “correta” versão do texto. É justamente através da interação, da
conversa sobre os pontos relevantes do texto, que o leitor menos experiente consegue iluminar os pontos
obscuros, passa a notar algo até então imperceptível e melhora a compreensão do texto.

Essa prática de leitura se volta ao reconhecimento/identificação das palavras e não à sua compreensão.
Nega-se ao texto a sua natureza dialógica em relação a outros textos e prega-se uma prática monológica.
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Assim, o contexto em que o texto foi produzido e sua relação com outros textos, o conhecimento que o
leitor tem desse contexto, o contexto do leitor, nada disso foi considerado. Tem-se, portanto, um leitor
que apenas reproduz o sentido que já fora dado ao texto, que não tem autonomia.

Para o resultado abaixo da média do Brasil no PISA, conforme se pode observar na tabela, de um modo
geral, é muito provável que as escolas adotem uma ou até mesmo as três concepções de leitura elencadas
por Kleiman (1993): a leitura como decodificação, ao cobrar dos alunos apenas respostas fáceis de
encontrar no texto; ou preocupando-se apenas com a pronúncia correta das palavras; e/ou ainda
estabelecendo apenas um sentido para o texto, tolhendo-lhe sua capacidade de compreensão, de ir além
do que está posto. Muitos professores quando trabalham questões de interpretação de texto,
principalmente as subjetivas/discursivas, só aceitam a sua reposta como a correta e se o aluno responde
algo diferente, sua resposta é tida como errada.

Ao estabelecer um único sentido para o texto a escola contradiz o que pregam os PCN e vai de encontro à
posição de Koch (2011). O leitor é visto como passivo e não como sujeito ativo. Assim, ele não será capaz
de completar o texto através de suas diferentes contribuições, bem como não será gerada uma pluralidade
de leituras e sentidos, já que diferentes vivências geram diferentes sentidos. Mesmo estando aberto a
diferentes possibilidades de leitura, o texto possui um limite.

Diante disso, para o professor poder ensinar a ler, ele deve superar a resistência dos alunos e/ou dos pais
desses, pois é muito comum ouvir o seguinte comentário: “Eu não quero trabalhar textos, eu quero
aprender português” (KLEIMAN, 1993, p. 16). Essas convicções se baseiam numa concepção de saber
linguístico desvinculada do uso da linguagem.

A leitura também é cobrada sob a forma de resumos, relatórios, fichas, reduzindo a atividade a uma
avaliação desmotivadora. Para Kleiman (1993), o controle reduz as semelhanças entre a leitura
espontânea e a leitura escolar, sendo esta caracterizada pelo dever e não pelo prazer.

Considerações finais

Com um resultado insatisfatório, o Brasil e, principalmente, os estados que obtiveram médias baixas,
devem rever o modo como a leitura é trabalhada.

Para melhorar a média de leitura, precisa-se atentar para o fato de, como diz Orlandi (2001), recorrendo a
Barthes, a leitura exige inclinação, exige disciplina. Assim, ao se deparar com um determinado texto, o
aluno deve saber a que ponto olhar; é justamente a disciplina que fará com que o sujeito-leitor dirija-se a
um ponto e não a outro.

Deve-se então, no ensino de leitura, trabalhar com o que o leitor não sabe. É preciso trabalhar a
compreensão do aluno, ou seja, o efeito-leitor. Muito mais importante do que se preocupar com que texto
dar ao aluno é atentar-se aos sentidos que ele produz para essa variedade. Vamos, portanto,
preocupar-nos com a compreensão que o aluno tem dos textos, quem sabe assim o nível do nosso país em
leitura melhore.

Levando-se em conta o que os PCN e o que já foi dito sobre o ensino de leitura, cabe ao aluno procurar
compreender o texto tomando como base o dito para alcançar informações implícitas; discutir o texto lido
com os demais colegas para fazer comparações sobre os possíveis sentidos que o texto pode apresentar.
Contudo, essa prática não é comum nas escolas.

Cabe ao professor perceber que um texto não é passível de uma única interpretação, ele está aberto a
várias possibilidades de leitura, mas como unidade significativa ele possui um limite. É justamente por
haver um outro discurso que as possibilidades de interpretar se fazem.

Como foi visto na própria tabela analisada, os alunos que têm o hábito de ler por prazer obtiveram um
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melhor resultado no PISA 2009. Diante disso, cabe aos docentes, de um modo geral, trabalharem a leitura
de forma que desperte o desejo, o prazer no aluno, tentando fazer da sala de aula um lugar que possibilite
uma viagem ao universo encantador da leitura.
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