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INTRODUÇÃO:
O que se apresenta neste trabalho é uma análise de uma prática de avaliação de
leitura realizada com uma turma de 2º ano do Ensino Médio de uma escola estadual
de Carazinho-RS. Considerando que a leitura é a base para a formação dos estudantes
e de que a educação básica que termina no Ensino Médio deve ser a propulsora para a
formação desses leitores, pretendeu-se investigar como os estudantes estão
direcionados para a avaliação da mesma, pois avaliar ainda é um ato exigido na
educação.

DESENVOLVIMENTO:
Assim, pautando-se nesta necessidade, a avaliação deve ser realizada da melhor forma
possível pelos docentes, a fim de contribuir com o aprendizado dos discentes,
tornando-os mais críticos e atuantes na sociedade. Porém, nem sempre isso acontece,
pois o que se percebe é que os estudantes chegam no Ensino Médio acostumados a
resumir textos, a devolver o que foi dito pelo autor, tendo o livro didático como
principal aliado neste processo alienador, conforme dados obtidos pelos pensadores
aqui estudados. Desta forma para embasar este trabalho utilizou-se da abordagem
qualitativa e buscou-se verificar principalmente em reflexões de Alberto Manguel,
Michèle Petit, Roger Chartier e Regina Zilberman questões pertinentes à leitura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Em razão desta teoria estudada e dos dados coletados nos textos dos estudantes
observou-se que muitos ainda não conseguem opinar nos textos que produzem,
prendendo-se no ato de resumir apenas os livros, outros, ainda, estão no caminho,
mas é necessário que atividades que proporcionem a liberdade de expressão prossiga

durante o 3º ano, para que o estudante tenha maiores condições de ingressar no
Ensino Superior bem como atuar no decorrer de sua vida.
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