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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SUPERAÇÃO JOVEM  

Escolas da Rede Estadual de São Paulo 

Parceiras do programa no Projeto Escola de Tempo Integral 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo de caso no qual se baseia esta comunicação foi realizado em 2008-2009 pelo 

IBOPE Inteligência, por solicitação do Instituto Ayrton Senna. O projeto teve por objetivo 

avaliar os resultados obtidos pelo programa SuperAção Jovem, concebido e 

implementado pelo Instituto Ayrton Senna visando contribuir com a formação de 

adolescentes que estudam nos dois últimos anos do Ensino Fundamental nas escolas 

públicas brasileiras. 

Para monitorar e compreender o desenvolvimento do programa, o Instituto Ayrton Senna 

demandou ao IBOPE Inteligência um estudo avaliativo, com foco nas contribuições do 

programa na aprendizagem dos alunos participantes, especialmente naquelas relativas às 

habilidades de Leitura e Escrita. A metodologia proposta para o estudo ganhou 

consistência e relevância ao associar ao estudo um teste cognitivo baseado na 

metodologia do Inaf – Indicador de Alfabetismo Funcional, desenvolvida em parceria entre 

o Instituto Paulo Montenegro – instituição sem fins lucrativos criada e mantida pelas 

empresas do Grupo IBOPE – e a ONG Ação Educativa. 

A parceria entre estas várias instituições, cada qual contribuindo com seu expertise, 

permitiu que o projeto de avaliação superasse limitantes de natureza prática e econômica, 

graças à integração de metodologias já disponíveis, adaptadas às necessidades 

específicas do programa. A composição multidisciplinar da equipe garantiu ainda maior 

assertividade na análise dos resultados obtidos. 

Foram objeto da avaliação as escolas da rede de ensino do Estado de São Paulo – em 

parceria com o programa Escola de Tempo Integral e o projeto Sala de Leitura.  



 

 

 

CONTEXTO 

1) O PROGRAMA SUPERAÇÃO JOVEM: 

Organizada sobre três eixos - Protagonismo Juvenil, Cultura da Trabalhabilidade e 

Educação de Valores, a metodologia do programa SuperAção Jovem procura desenvolver 

o potencial destes adolescentes promovendo condições para que, por meio do estímulo à 

leitura e ao raciocínio lógico, aprendam a fazer escolhas, exercitem a cidadania, sejam 

capaz de exercer a participação social e desenvolvam habilidades fundamentais para sua 

futura inserção no mundo do trabalho,  

A finalidade do programa é contribuir com a educação destes estudantes, melhorando 

questões centrais para a aprendizagem escolar, tais como o interesse, o convívio, a 

permanência e as habilidades de pensamento necessárias para aprender ao longo da 

vida. Para tal, investe na leitura e na resolução de problemas como ferramentas para a 

formação de jovens para a autonomia, a participação social, a educação permanente e o 

mundo do trabalho. 

Em seus 10 anos de existência o programa SuperAção Jovem havia atendido mais de 1,5 

milhão de adolescentes e jovens sendo que em 2009 o programa era oferecido a 100.000 

adolescentes em 152 municípios de 3 Estados do país e contribuiu com a formação de 

quase 2.000 professores das redes Estaduais e Municipais do país. 

Ao longo de sua trajetória já haviam sido feitas avaliações sobre o programa SuperAção 

Jovem abordando dimensões atitudinais e comportamentais dos adolescentes 

participantes, as quais já evidenciavam ganhos significativos. O desafio que ora se 

apresentava era o de enfocar as habilidades e competências em termos de leitura, escrita 

e raciocínio lógico, procurando verificar a existência de diferenciais concretos entre os 

alunos participantes do programa e outros estudantes com características semelhantes. 

 



 

 

2) O INAF – INDICADOR DE ALFABETISMO FUNCIONAL1 

Desenvolvido e realizado a cada 2 anos desde 2001 o Inaf / Brasil é baseado em 

entrevistas e testes cognitivos aplicados em amostras nacionais de 2.000 pessoas 

representativas dos brasileiros e brasileiras entre 15 e 64 anos de idade, residentes em 

zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. 

É considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e a escrita para 

fazer frente às demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para continuar 

aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida (Soares, 1995). 

O Inaf / Brasil vem sendo crescentemente considerado como uma ferramenta valiosa para 

o diagnóstico e monitoramento da situação educacional da população brasileira trazendo 

dados inéditos e complementares às avaliações escolares em larga escala. Focados não 

apenas naqueles que frequentam a escola e sim na população adulta como um todo, o 

indicador estimula a promoção de ações e políticas públicas que permitam a incorporação 

de crescentes parcelas de brasileiros à cultura letrada, à sociedade da informação, à 

participação social e política e ao leque de oportunidades de trabalho digno, responsável e 

criativo.  

O conceito de alfabetismo que embasa o Inaf – entendido na mesma perspectiva adotada 

pelo programa SuperAção Jovem como o conjunto de habilidades usadas para fazer 

frente às demandas do contexto social e utilizá-las para continuar aprendendo e se 

                                                           
1
 A definição de analfabetismo vem sofrendo revisões significativas ao longo das últimas décadas, graças ao avanço da 

escolarização: em 1958, a UNESCO definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler ou escrever um enunciado 

simples, relacionado a sua vida diária. Vinte anos depois, a mesma UNESCO sugeriu a adoção do conceito de 

alfabetismo funcional. A questão não é mais apenas saber se as pessoas sabem ou não ler e escrever, mas também o 

que elas são capazes ou não de fazer com essas habilidades. Isso quer dizer que, além da preocupação com o 

analfabetismo, emerge a preocupação com o analfabetismo funcional, ou seja, com incapacidade de fazer uso efetivo da 

leitura e da escrita nas diferentes esferas da vida social. Em países como o Brasil, após a significativa ampliação da 

cobertura escolar, passa a preocupar a precariedade do processo de escolarização, principalmente aquela a que 

conseguem ter acesso as classes populares (Masagão, 2003). 

 



 

 

desenvolvendo ao longo da vida – compreende os domínios do Letramento e do 

Numeramento, considerados pelo programa como fundamentais para o desenvolvimento 

dos adolescentes participantes e para que estes adquiram condições efetivas de inserção 

social e profissional. 

O estudo avaliativo contou ainda com a assessoria do psicometrista Tufi Machado Soares, 

do CAEd – Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, uma instituição que elabora e desenvolve programas de 

avaliação sobre o rendimento escolar. Coube a este grupo a aplicação da Teoria da 

Resposta ao Item - TRI2 para a obtenção dos parâmetros que estabelecem o grau de 

dificuldade de cada item do teste e, por consequência, o nível de proficiência dos alunos 

frente às habilidades avaliadas. 

  

A conjunção destes parceiros envolvidos permitiu a formação de uma equipe 

multidisciplinar de avaliação, reunindo especialistas em educação e alfabetismo, em 

psicometria, em pesquisa social e em investimento social privado, capaz de abordar 

questões específicas de cada uma das áreas e de considerar as diferentes dimensões 

que um programa como o SuperAção Jovem se propõe a desenvolver junto aos 

participantes.    

   

O DESENHO DA AVALIAÇÃO 

Para atender aos objetivos do Instituto Ayrton Senna o desenho da avaliação incluiu não 

apenas os adolescentes participantes do programa SuperAção Jovem mas também um 

grupo de controle (alunos que não participam do SuperAção, mas que, assim como estes, 

estão matriculados em escolas de tempo integral), para mensuração do impacto das 

                                                           
2
 A TRI é um método psicométrico por meio do qual é possível determinar parâmetros de itens (tarefas de alfabetismo 

apresentadas aos sujeitos) quanto a seu nível de dificuldade e poder de descriminação, atribuindo, com base nesses 
cálculos, um escore de proficiência a cada sujeito que participa do teste. A análise das tarefas que os sujeitos situados 
nos diferentes níveis são capazes de resolver permite descrever os níveis de proficiência de acordo com as habilidades 
que os caracterizam. 



 

 

ações, notadamente as possíveis mudanças na percepção e no comportamento em 

relação ao Letramento e ao Numeramento. 

O expertise desenvolvido pelo Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a Ação 

Educativa na área de mensuração do Letramento foi considerado um fator relevante para 

a escolha do IBOPE Inteligência para a realização desta avaliação, na qual participaram, 

com efeito, as três entidades acima mencionadas: 

 Ação Educativa: na elaboração dos testes aplicados e na análise detalhada do 

desempenho obtido por cada um dos grupos avaliados;  

 IBOPE Inteligência: na definição da amostra bem como no planejamento e execução 

do trabalho em campo, codificação e processamento dos dados;  

 Instituto Paulo Montenegro: na concepção do desenho da avaliação assim como na 

análise do conjunto dos resultados obtidos, na elaboração do relatório avaliativo e das 

recomendações derivadas do estudo; 

 

O estudo foi desenhado para avaliar o desempenho dos alunos de 7ª e 8ª série do Ensino 

Fundamental das escolas de tempo integral da rede pública do Estado de São Paulo, 

divididos em 2 grupos: os que participaram do programa SuperAção Jovem (grupo de 

intervenção) em comparação àqueles que não participaram (grupo controle). Sendo o 

programa adotado no contra-turno das escolas de Tempo Integral, o grupo controle foi 

constituído com alunos que frequentam escolas com as mesmas características.  

A amostra selecionada para cada um dos grupos é representativa dos 126 municípios 

paulistas nos quais o programa encontrava-se plenamente implementado à época em que 

foi realizado o estudo avaliativo. 

Para a coleta dos dados foi utilizado, além do teste cognitivo, um questionário estruturado, 

a ser preenchido pelos alunos pré-orientados e monitorados por profissional designado 

pelo IBOPE. Tanto a aplicação do teste cognitivo quanto a do questionário foram 

realizadas individuamente.  



 

 

Para o grupo de intervenção, foram sorteados aleatoriamente alunos das escolas 

participantes do programa. Estes alunos eram retirados individualmente de sua sala de 

aula e, em outra sala, respondiam a entrevista e faziam o teste cognitivo, aplicado por um 

profissional designado pelo IBOPE Inteligência; 

No grupo controle, o teste cognitivo e as entrevistas foram realizados no domicílio dos 

alunos que haviam sido abordados nas imediações das escolas por eles frequentadas 

(escolas não participantes do SuperAção).  

 

Segundo procedimentos de controle de Qualidade usualmente adotados pelo IBOPE 

Inteligência foi feita a leitura de todos os questionários para verificação do preenchimento 

conforme instruções e a fiscalização em campo de aproximadamente 20% das 

entrevistas. 

 

A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Ambas as amostras foram definidas a partir de uma relação de escolas participantes do 

programa, fornecida pelo Instituto Ayrton Senna. As escolas foram organizadas de acordo 

com os pólos regionais definidos pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São 

Paulo. Foram consideradas, para o sorteio da amostra, todas as escolas cujos 

professores da oficina da Hora da Leitura haviam participado dos 2 encontros iniciais de 

formação do programa no ano de 2008. A amostra foi selecionada por sorteio 

probabilístico realizado dentro de cada pólo (amostras de 20, 40 e 60 alunos por escola). 

A unidade primária de seleção foi a escola. Foram relacionadas as escolas que compõem 

cada pólo, com seus respectivos municípios, e realizado um sorteio probabilístico pelo 

método PPT (probabilidade proporcional ao tamanho). Desta forma, garantiu-se uma 

maior quantidade de entrevistas nas escolas com maior número de alunos, e também 

maior chance no sorteio para as escolas maiores.  



 

 

As amostras foram desproporcionais por pólo, de modo a garantir um número suficiente 

em cada pólo para que os dados fosse analisados de acordo com esta variável. 

Posteriormente houve uma ponderação dos resultados para recuperar a proporcionalidade 

entre os pólos. 

Em cada escola foi realizado a priori um sorteio probabilístico para escolha dos 

alunos. Nos casos de ausência do aluno no dia da visita da equipe de 

entrevistadores, este foi substituído pelo aluno subsequente na lista de chamada. 

No grupo de alunos participantes do programa SuperAção Jovem o trabalho de campo foi 

realizado entre 29 de outubro a 19 de novembro de 2008. Neste grupo foram 

entrevistados e avaliados 1.700 alunos. 

 

Já no caso dos alunos do grupo controle, as entrevistas e testes cognitivos foram 

aplicados a 360 alunos que estudam em escolas de tempo integral não participantes do 

programa SuperAção Jovem. Compor a amostra com alunos de equivalente escolaridade, 

matriculados em escolas de tempo integral mas não participantes do programa 

apresentou dois desafios: eram poucas as escolas onde o programa não estava 

implementado e nestas, a possibilidade de acesso aos alunos era muito limitada. Optou-

se então por realizar o trabalho no início do ano letivo sucessivo, com escolas de tempo 

integral que viriam a adotar o programa mas antes que as atividades do programa fossem 

iniciadas. Esta decisão visava ainda minimizar o efeito de variáveis não conhecidas ou 

não mensuráveis que podem caracterizar cada unidade escolar tornando-a mais ou 

menos propensa a converter-se em escola de tempo integral e a receber um programa da 

natureza do SuperAção Jovem. A aplicação em campo junto aos alunos da amostra 

controle foi realizado entre 19 de março a 03 de abril de 2009 em turmas que estavam 

recém iniciando a 8ª série e, portanto, comparáveis aos alunos do programa SuperAção 

Jovem avaliados ao final da 7ª série, alguns meses antes.  

 



 

 

O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima sobre os 

resultados encontrados no total da amostra é estimada em 2 pontos percentuais no caso 

dos alunos do programa SuperAção e em 5 pontos percentuais para os alunos do grupo 

controle. 

 

O TESTE COGNITIVO 

De acordo com o desenho previsto para a avaliação do programa SuperAção Jovem, o 

teste cognitivo foi construído de maneira a tornar os resultados do estudo comparáveis 

com os dados obtidos no Indicador de Alfabetismo Funcional - Inaf / Brasil, estudo 

realizado desde 2001 em amostra representativa da população brasileira de 15 a 64 anos; 

Dada a faixa etária mais jovem dos avaliados neste estudo,  

Idade Total 7ª série 8ª série 

 1.700 851 849 

12 E 13 38% 71% 5% 

14 ANOS 44% 21% 67% 

15 E MAIS 18% 8% 27% 

 

… foram feitas adaptações ao teste do Inaf / Brasil, garantindo que os itens aplicados 

fossem, ao mesmo tempo que adequados à faixa etária avaliada, comparáveis com a 

escala de proficiência do Inaf / Brasil. 

Os itens desenvolvidos para o Inaf são calibrados com o uso da TRI (Teoria da Resposta 

ao Item), tendo previamente definido seu grau de dificuldade (a probabilidade de acerto); 



 

 

As habilidades de alfabetismo que o Inaf focaliza prioritariamente são aquelas mobilizadas 

para realizar tarefas não escolares, vinculadas ao uso de competências em situações do 

cotidiano, e a partir de suportes de uso corrente; 

Análises estatísticas baseadas em mais de 10.000 testes cognitivos aplicados nos 

primeiros 5 anos do Inaf (2001 a 2005) evidenciaram a unidimensionalidade dos testes, 

sugerindo que os domínios da leitura e escrita e das habilidades matemáticas poderiam, 

do ponto de vista psicométrico, ser tratados como um único construto: o alfabetismo 

funcional. Para o Inaf, o alfabetismo engloba portanto dois domínios:  

Letramento: capacidades de processamento de informações verbais 

Numeramento: capacidades de processamento de informações quantitativas  

 

Os 30 itens (15 de Letramento e 15 de Numeramento) selecionados para compor o teste 

cognitivo estão baseados na matriz de referência adotada pelo INAF, a qual abarca quatro 

conjuntos de habilidades funcionais: 

 

Habilidades Funcionais 

A – Localização: identificar num texto uma ou múltiplas informações, que podem 

estar expressas de modo literal ou não. 

B – Integração: considerar dois ou mais elementos, comparando-os, ordenando-

os ou estabelecendo outros nexos lógicos entre eles. 

C – Elaboração: elaborar, criar ou recriar, seja produção de texto próprio, seja 

resolução de problemas que envolvem diversas etapas 

D – Avaliação: As tarefas que visam a verificar essa habilidade convocam 

explicitamente o leitor a aportar informação extra-textual para confrontar com 

informação textual ou emitir parecer sobre ela. 

 



 

 

Os itens que compõem o teste cognitivo abarcam, portanto, estas diferentes habilidades 

funcionais, com distintos graus de complexidade. A partir do desempenho de cada sujeito 

no teste ele será classificado dentro da escala Inaf de proficiência. 

Analfabeto: não consegue realizar tarefas simples que envolvem decodificação de 

palavras e frases; 

Rudimentar - localiza informações explícitas em textos muito curtos, cuja 

configuração auxilia o reconhecimento do conteúdo solicitado.  

Básico - localiza informações em textos curtos ou médios, mas mostra dificuldades 

para relacionar partes de um texto, fazer inferências ou sínteses 

Pleno – lê textos longos, orientando-se por subtítulos, localiza mais de uma 

informação, compara dois textos, realiza inferências e sínteses. 

 

Na seleção dos itens que compuseram o teste cognitivo do estudo avaliativo do programa 

SuperAção Jovem teve-se o cuidado de propor situações compatíveis com o universo de 

referência de adolescentes na faixa etária estudada. 

 

O QUESTIONÁRIO  

O estudo avaliativo do programa SuperAção Jovem incluiu ainda uma entrevista com cada 

aluno que respondeu o teste cognitivo, a partir de um questionário estruturado desenhado 

para coletar informações sobre: 

 Perfil sócioeconômico e trajetória escolar 

 Hábitos e práticas de leitura e escrita, assim como de uso da matemática 

 Contexto familiar, com destaque para questões relevantes ao Alfabetismo 

 Outros contextos: participação social, práticas religiosas 

 

O questionário foi baseado naquele utilizado pelo Inaf / Brasil, com adaptações relativas à 

faixa etária dos entrevistados e com a inclusão de questões sobre valores, atitudes e 



 

 

expectativas dos dois grupos de adolescentes avaliados, assim como questões referentes 

ao quotidiano e às práticas escolares. 

 

OS RESULTADOS DO TESTE COGNITIVO 

A análise e interpretação dos dados obtidos neste estudo são descritas passo a passo nos 

pontos que seguem: 

1. Resultados gerais e comportamento do teste 

Como dissemos, o teste cognitivo e o questionário de qualificação do entrevistado foram 

desenhados especificamente para este estudo, merecendo, antes mesmo de entrar nos 

resultados propriamente ditos, uma avaliação quanto à sua adequação ao escopo 

proposto. 

A seguir alguns dados que ilustram o funcionamento geral do teste: 

 A distribuição dos escores dos indivíduos avaliados é ilustrada nos gráficos abaixo, 

que apresentam cada um dos entrevistados ordenados, da esquerda para a direita, 

daquele que obteve a menor pontuação no teste para aquele que obteve a maior 

pontuação.  

  

A distribuição dos alunos ao longo destes pontos já fornece indicações importantes sobre 

o desempenho dos alunos no teste: 
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 Praticamente todos os alunos estão acima da média 100 (o escore médio da escala 

Inaf) em Letramento, enquanto que cerca de ¼ deles não atinge a média em 

Numeramento; 

 Há uma menor amplitude no caso do Letramento do que no caso do Numeramento, 

revelando maior homogeneidade entre os adolescentes avaliados na primeira 

dimensão do que na segunda: 

o O aluno com menor nível de proficiência em Letramento teve nota pouco 

abaixo de 100 e o que obteve a melhor pontuação atingiu algo menos que 

140 pontos; 

o Já no caso do Numeramento a nota mínima está próxima aos 80 pontos, 

com a máxima no mesmo patamar próximo aos 140 pontos. 

Combinando os dois domínios, o do Letramento e o do Numeramento, o escore dos 

adolescentes avaliados variou entre 148,6 e 77,5 na escala de Alfabetismo cuja 

pontuação máxima equivale a 200 pontos.  

 

 

Esta amplitude, como esperado, é bem menor do que aquela observada no Inaf / Brasil 

(cujos escores estão representados pela linha contínua no gráfico abaixo), que abarca 

uma população muito mais heterogêénea, seja por sua faixa etária (15 a 64 anos), seja 

em sua distribuição por níveis de escolaridade, geográfica, faixas de renda, etc. 
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Já os alunos do programa SuperAção que são objeto desta avaliação têm características 

bastante homogêéneas (mesma escolaridade, faixa etária e local de moradia, entre 

outras), o que leva a uma maior proximidade entre o menor e o maior escore da escala 

Inaf. O retângulo marcado no gráfico acima indica a dispersão dos valores obtidos pelo 

grupo SuperAção aqui avaliado. 

 

2. Comparação entre grupo de tratamento e grupo controle 

O escore médio do grupo de adolescentes participantes do programa SuperAção é mais 

alto do que o do grupo controle, seja para o Alfabetismo, que combina as habilidades de 

Letramento e Numeramento, seja para cada um dos domínios em particular. 

GRUPO Letramento Numeramento Alfabetismo 

SuperAção 118,80 117,66 119,23 

Controle 117,16 114,55 116,01 

Nota: as diferenças são significativas a favor do grupo SuperAção para Numeramento e Alfabetismo 

A distribuição de frequências por diferentes intervalos de proficiência é mais uma 

evidência da superioridade dos alunos do SuperAção Jovem quando comparados com 

alunos de escolas similares. Com efeito 13,5% dos alunos do SuperAção Jovem, por 

exemplo, têm um escore entre 131 e 140 pontos na escala Inaf (estando entre 30% e 40% 

acima da média da escala) enquanto esta proporção cai para 5,6% no grupo controle. Ou 
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ainda 44.6% dos alunos do SuperAção Jovem tem 121 pontos ou mais enquanto esta 

proporção é de apenas 30,3% no grupo controle 

% de alunos em cada intervalo de proficiência 

 SuperAção Controle 

Menos de 91 pontos 1,0 1,7 

Entre 91 e 100 pontos 5,8 7,8 

Entre 101 e 100 pontos 15,5 23,1 

Entre 111 e 120 pontos 33,1 37,2 

Entre 121 e 130 pontos 29,7 24,2 

Entre 131 e 140 pontos 13,5 5,6 

141 pontos ou mais 1,4 0,6 

 

3. Proporção de acertos dos itens do teste cognitivo 

Os itens do INAF abrangem a variedade de textos usualmente encontrados nas várias 

mídias escritas e em diversos aparatos utilizados cotidianamente no ambiente doméstico, 

de trabalho, da cidade, etc. reproduzindo, na medida do possível, suas características 

formais. A leitura de textos ficcionais também é contemplada, retratando práticas de 

alfabetismo próprias do ambiente escolar ou da produção e do consumo cultural. 

Em linhas gerais, a leitura de textos não ficcionais é feita com a finalidade de conhecer o 

mundo real: como as coisas são ou foram e por quê. A leitura é feita para buscar 

informação, conhecer, ou ainda orientar a ação ou refletir. Já a leitura literária é aquela em 

que o leitor se envolve com o imaginário: fatos, cenários, ações e reações, personagens, 

atmosfera, sentimentos e idéias, além de apreciar a própria linguagem. A capacidade de 

compreender e apreciar esses textos envolve também algum conhecimento de mundo e 

dos gêneros literários. 

 

  



 

 

A título ilustrativo, apresentamos alguns itens utilizados no teste cognitivo no estudo 

avaliativo do programa SuperAção Jovem:: 

 

NO DOMÍNIO DO LETRAMENTO 

Exemplo 1 

Leia a notícia Como deve ser o lanche escolar e responda: 

 

  

“Um copo de leite, cinco biscoitos recheados e 
uma maçã fornecem 427,5 calorias e 
representam R$ 1,20 centavos a menos no 
seu bolso. Uma coxinha, uma porção de 
batatinhas, uma lata de refrigerantes e balas 
fornecem 498,8 calorias e significam R$ 3,80 
a menos para você.” 

 

De acordo com a notícia, quais alimentos 

formam o exemplo de lanche mais barato? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________ 

 



 

 

Exemplo 2 

 

Leia a fábula O cachorro, o tigre e o macaco e responda:  

 

O primeiro dos itens apresentados acima caracteriza o nível básico de habilidades em 

letramento: ainda que o texto seja bastante longo e relativamente complexo, a tarefa 

solicitada é relativamente simples, a localização de uma informação explícita no texto. Já 

o segundo item, embora apoiado em um texto mais simples e familiar para os alunos 

desta faixa etária, requer que o leitor faça uma avaliação sobre o conteúdo lido e aporte 

uma conclusão externa ao texto, mobilização de uma habilidade mais complexa, 

característica do nível pleno de alfabetismo. 

No primeiro item, o precentual de acerto do grupo do Superação é significativamente 

maior em relação ao do grupo controle (82% x 69%). Já no segundo, a proporção de 

acertos é equivalente nos dois grupos (32% x 33%), mostrando que o processo de 

aquisição das competências de letramento ainda estão em formação mesmo para os 

adolescentes que participam do programa SuperAção Jovem.. 

Qual das duas frases a seguir 

resume melhor a mensagem do 

texto?  

Por quê?  

A. Em momentos difíceis, a 

imaginação pode ser mais 

importante que a força.  

B. Os pequenos amigos 

podem se revelar os 

melhores e mais leais 

aliados.  



 

 

A tabela abaixo relaciona todos os itens de Letramento utilizados no teste, ordenados 

segundo seu parâmetro de dificuldade dado pela TRI: 

Item SUPER 
AÇÃO 

CON- 
TROLE 

Dif. (pontos 
percentuais) 

Nível Habilidade mobilizada 

1 99% 99% - Básico 
Localização: informação explícita, expressa de 
forma literal 

17 97% 95% 2 p.p. Básico 
Localização: informação explícita, expressa de 
forma literal 

2 95% 95% 0 p.p. Básico 
Localização: informação explícita, expressa de 
forma literal 

29 62% 52% 10 p.p. Básico 
Localização: mais de uma informação, com uma 
condição 

16 78% 65% 13 p.p. Básico Integração: referente de termo substituto (sigla) 

22 82% 69% 13 p.p. Básico 
Integração: caracterizar personagem com base em 
suas ações 

23 67% 54% 13 p.p. Pleno 
Localização: mais de uma informação, com duas 
condições 

28 62% 54% 8 p.p. Pleno Integração: Inferir sentido de palavra pouco usual 

21 50% 39% 11 p.p. Pleno 
Integração: reconhecer efeito/sentido de sinais de 
pontuação 

24 73% 60% 13 p.p. Pleno 
Integração: comparar duas passagens do texto 
(comentários) 

30 32% 33% -1 p.p. Pleno 
Integração: Identificar relações de causa / 
consequência 

27 43% 31% 12 p.p. Pleno 
Integração: Identificar causa / consequência não 
explícita 

20 27% 25% 2 p.p. Pleno 
Integração: Identificar moral implícita em estorieta 
ou fábula 

25 30% 31% -1 p.p. Pleno 
Integração: reconhecer sentido de expressão 
idiomática 

18 36% 28% 8 p.p. Pleno 
Integração: Identificar causa / consequência não 
explícita 

26 5% 3% 1 p.p. Pleno 
Integração: reconhecer efeito de sentido de 
escolhas lexicais 

 



 

 

Como se pode ver, as diferenças de desempenho entre os alunos do programa 

SuperAção Jovem e os do grupo controle podem ser notadas de maneira mais acentuada 

nas questões de nível intermediário, com diferenças consistentes, sempre favoráveis aos 

adolescentes que frequentam as escolas participantes do programa.  

Adicionalmente:  

 nas questões muito fáceis (1ª a 3ª linhas da tabela), a vantagem a favor do grupo 

SuperAção não se nota, já que quase todos, indistintamente, respondem corretamente; 

 as diferenças, embora quase sempre favoráveis aos participantes do programa, são 

também menos significativas na medida em que as questões tornam-se mais difíceis, 

com níveis de acerto por volta de 30% em ambos os grupos. 

 
 
NO DOMÍNIO DO NUMERAMENTO 
 

Exemplo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja essa fotografia de garrafas de 
Coca-Cola  

No total, quantas garrafas as duas 
caixas cheias contêm? 

 

GABARITO DE CORREÇÃO 

ACERTOU: 

1(   ) 48  

NÃO ACERTOU: 

2(   ) Outras respostas. 

3(   ) Não sabe/ Não respondeu. 



 

 

Exemplo 2 

Aqui estão os mapas do Brasil e de Minas Gerais (apontar cada um). Se Minas 
Gerais é uma parte do Brasil, como pode este mapa de Minas estar maior que este 
mapa do Brasil? 

ANOTAR A RESPOSTA TAL COMO FORMULADA PELO ENTREVISTADO: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nos itens de Numeramento, como se observa na tabela abaixo (inclusive naqueles acima 

exemplificados, itens 6 e 14), as diferenças a favor do grupo de adolescentes participantes 

do programa SuperAção embora existam em alguns casos, não são tão significativas ou 

sistemáticas: 

 



 

 

Item 
SUPER 
AÇÃO 

CON-
TROLE 

Diferença 
(pontos 

percentuais) 
Nível Descrição do item 

3 98% 99% -1 p.p. Rudim. Localização: informação em calendário 

11 
80% 78% 2 p.p. Básico 

Integração: proporção direta ou inversa entre 
grandezas 

8 
86% 87% -1 p.p. Básico 

Integração: problema (multiplicação / soma de 
parcelas iguais) 

12 69% 68% 1 p.p. Básico Integração: problema envolvendo uma divisão 

10 
79% 68% 11 p.p. Básico 

Integração: proporção direta ou inversa entre 
grandezas 

7 
82% 81% 1 p.p. Básico 

Integração: problema envolvendo soma com 
quatro parcelas 

6 
80% 81% -1 p.p. Básico 

Integração: contagem utilizando estratégia de 
agrupamento 

15 
74% 76% -2 p.p. Pleno 

Localização: informação em tabela de dupla 
entrada 

14 
59% 58% 1 p.p. Pleno 

Integração: dimensão cartográfica relacionada 
à escala utilizada 

13 
40% 41% -1 p.p. Pleno 

Elaboração: diversas etapas de cálculo, 
retomada de parciais. 

5 78% 74% 4 p.p. Pleno Integração: contagem selecionando elementos 

19 
71% 56% 15 p.p. Pleno 

Integração: comparação de informações 
numéricas 

9 
60% 61% -1 p.p. Pleno 

Elaboração: diversas etapas de cálculo, 
retomada de parciais. 

4 60% 36% 24 p.p. Pleno Integração: contagem observando sequência 

 

 

Vale notar que a intervenção pedagógica realizada no âmbito do programa Superação 

vinha focalizando, até o momento em que foi realizado o estudo, principalmente as 

habilidades de Letramento. Entretanto, decidiu-se com sua equipe pedagógica que o teste 

a ser aplicado deveria incluir também itens de Numeramento, tanto para obter um 

diagnóstico dessas capacidades que poderiam – como de fato ocorreu – vir a ser 



 

 

trabalhadas mais sistematicamente numa próxima etapa do programa, quanto para 

apreciar se, mesmo sem um trabalho específico, já haveria impacto nesse domínio; 

Ressalta-se que as questões de Numeramento que mostraram um maior diferencial 

positivo para o grupo dos adolescentes do programa SuperAção são aquelas que 

demandam também competências de Letramento, indicando um possível impacto do 

maior domínio das habilidades de leitura no desempenho positivo do grupo para estes 

itens. 

 

4. Distribuição por níveis de Alfabetismo 

A metodologia do Inaf /Brasil define, a partir da análise de mais de 100 itens já calibrados 

na escala Inaf, três níveis de proficiência, a partir dos pontos das escalas onde se 

verificaram mudanças qualitativas nas habilidades necessárias para resolver os itens (ver 

Anexo I com uma descrição das habilidades que caracterizam cada um desses níveis). 

Aplicando-se este mesmo critério ao analisar o desempenho cognitivo dos alunos que 

participaram do programa SuperAção Jovem bem como os do grupo controle, teve-se o 

cuidado de separá-los em dois grupos: os que estavam concluindo a 8ª série e os que 

estavam concluindo a 7ª série, uma vez que só foi possível montar um grupo controle com 

alunos com 7ª série completa.  

A tabela a seguir mostra esta distribuição para os dois grupos testados.  

 Níveis de Alfabetismo, por grupo avaliado 

 
Suoeração 

(TOTAL) 
Superação          
(8ª série) 

Superação        
(7ª série) 

Controle            
(7ª  série) 

RUDIMENTAR 2% 2% 3% 3% 

BÁSICO 66% 61% 70% 76% 

PLENO 32% 37% 27% 21% 



 

 

A título de referência, considera-se que o nível pleno de Alfabetismo é o que se deveria 

esperar de alunos que estão completando o Ensino Fundamental, embora este objetivo 

ainda esteja distante da maioria dos alunos brasileiros, principalmente quando se 

consideram aqueles que cursam a rede pública.  

Observa-se que entre os alunos do SuperAção, 37% concluem a 8ª série com esse nível e 

27% atingem o nível pleno ao finalizar a 7ª série. No grupo controle, a proporção de 

alunos concluintes da 7ª série no nível pleno é de 21%:  

Os mesmos ganhos podem ser observados nas sub-escalas de Letramento e 

Numeramento: 

 Níveis de 
Letramento 

Superação         
(8ª série) 

Superação       
(7ª série) 

Controle          
(7ª  série) 

RUDIMENTAR 0% 0% 0% 

BÁSICO 60% 68% 76% 

PLENO 40% 32% 24% 

 

 Níveis de 
Numeramento 

Superação         
(8ª série) 

Superação       
(7ª série) 

Controle          
(7ª  série) 

RUDIMENTAR 3% 5% 2% 

BÁSICO 53% 56% 70% 

PLENO 45% 39% 28% 

 

Na comparação com o grupo controle, mesmo considerando apenas os adolescentes que 

concluíram a 7ª série, há vantagens significativas para o grupo dos participantes do 

programa SuperAção. 

 

Um aspecto que chamou a atenção na análise dos níveis apurados nesta avaliação foi o 

percentual maior de estudantes no nível pleno na escala de Numeramento do que na 



 

 

escala de Letramento, o que não seria esperado tendo em vista os escores médios mais 

altos obtidos nos testes de Letramento do que nos de Numeramento. 

Análises complementares permitiram concluir que as escalas do Inaf – definidas para 

mensurar a população adulta, com um amplo espectro de habilidades (de analfabetos a 

pessoas com nível superior) – quando aplicadas a uma população muito mais 

homogênea, como a de alunos de 7ª e 8ª série, perde em precisão nas áreas de 

pontuação limítrofes entre um nível e outro de alfabetismo.  

 

O espectro do nível básico nas escalas abrange 30 pontos. Observamos que uma parcela 

significativa dos alunos do nível básico ficaram a apenas 3 pontos ou menos de atingir o 

nível pleno. Assim, para viabilizar um olhar mais acurado, criamos especialmente para 

esse estudo um nível intermediário, reunindo alunos que estariam quase atingindo o nível 

pleno (a três pontos ou menos do limite inferior do nível pleno). Olhando os resultados 

com essa “lupa” podemos corroborar a vantagem dos grupos avaliados em relação ao 

controle no domínio do letramento: estão no nível quase pleno ou pleno 66% dos alunos 

Superação/8ª série; 54% dos alunos Superação/7ª série e apenas 46% do grupo 

controle/7ª serie.  

Niveis de Letramento, com transição de básico a pleno, por grupo avaliado 

Níveis de Alfabetismo 

Grupos Avaliados 

Total 
Superação      
(8a série) 

Superação       
(7a série) 

Controle          
(7a série) 

Rudimentar  0% 0% 0% 

Básico 34% 46% 54% 43% 

Transição 26% 22% 22% 24% 

Pleno 40% 32% 24% 33% 

 



 

 

No domínio do numeramento, menos alunos se situaram nessa zona de transição: estão 

no nível quase pleno ou pleno 54% dos alunos Superação/8ª série; 46% dos alunos 

Superação/7ª série; 40% do grupo controle/7ª serie. 

Níveis de Numeramento, com transição de básico a pleno, por grupo avaliado 

Níveis de Alfabetismo 

Grupos Avaliados 
Total 

  
Superação      
(8a série) 

Superação      
(7a série) 

Controle          
(7a série) 

Rudimentar 3% 5% 2% 4% 

Básico 43% 49% 58% 52% 

Transição 9% 7% 12% 9% 

Pleno 45% 39% 28% 36% 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

A metodologia desenhada para o estudo avaliativo do programa SuperAção Jovem incluiu 

a aplicação de um questionário estruturado, com o objetivo de levantar o perfil 

sociodemográfico bem como a percepção dos estudantes que frequentam as escolas de 

tempo integral da rede estadual de São Paulo sobre suas habilidades e práticas de 

letramento e numeramento. Era importante caracterizar os alunos atendidos pelo 

programa SuperAção Jovem e buscar semelhanças e diferenças com relação àqueles que 

frequentam escolas que não oferecem o programa.  

Algumas observações sobressaem-se na análise destes dados: 

 Numa auto-avaliação quanto a sua própria habilidade para ler ou para escrever, a 

percepção dos alunos dos dois grupos é equivalente. Já com relação a “fazer contas”, 

41% dos alunos que participam do SuperAção Jovem declaram não ter dificuldades 

contra 35% no grupo controle; 



 

 

 65% dos alunos que participam do SuperAção Jovem leram mais de 5 livros no ano 

anterior x 57% do grupo controle; 

 O grupo de alunos que participam do SuperAção Jovem tem índices de leitura mais 

altos do que os alunos do grupo controle para praticamente todos os tipos de materiais 

e suportes avaliados (revistas = 52% x 34%, livros de pesquisa = 38% x 24%, sites de 

pesquisa = 36% x 29%, sites de relacionamento 36% x 24%, livros de leitura 30% x 

23%), etc.; 

 O mesmo acontece com materiais de escrita: textos escolares 62% x 46%, sites de 

relacionamento 33% x 22%), etc.;  

 E, como evidência adicional da contribuição do programa com os hábitos de leitura, 

43% dos alunos que participam do SuperAção Jovem incluem o professor como uma 

das pessoas que os incentivou a ter gosto pela leitura x 36% no grupo controle. 

Adicionalmente aos professores, 8% dos alunos participantes citam os educadores e 

os colegas do SuperAção Jovem como incentivadores de seu gosto pela leitura. 

 

Alguns dados provenientes das entrevistas individuais apontaram para indícios de que os 

alunos do SuperAção Jovem têm condições socioeconómicas e culturais mais favoráveis 

do que seus coetâneos que estudam em escolas de perfil semelhante: 

 A proporção de pais com Ensino Médio ou mais é de 34% para os alunos que 

participam do SuperAção Jovem x 28% para o grupo controle. Com relação às mães 

esta proporção é de 38% x 29% para o grupo controle;  

 Enquanto 92% dos alunos que participam do SuperAção Jovem sempre estudou em 

escolas públicas esta proporção sobe para 97% no grupo controle; 

 53% dos alunos que participam do SuperAção Jovem têm enciclopédia em casa x 40% 

do grupo controle. Com relação à presença em casa de Livros infantis a diferença é de 

83% a favor do grupo de participantes do SuperAção Jovem x 74% do grupo controle; 



 

 

 47% dos estudantes que participam do SuperAção Jovem usam computador todos os 

dias (e 50% destes o fazem em suas próprias casas) x 33% do grupo controle (dos 

quais 44% em casa). 

A associação entre o maior ou menor domínio de habilidades de leitura, escrita e 

matemática e algumas variáveis socioeconômicas – principalmente a escolaridade dos 

pais, e, em particular, da mãe – foi constatada em vários estudos, por diferentes autores e 

em múltiplos contextos, sendo inclusive confirmada pelo Inaf / Brasil. Seriam então as 

diferenças entre os perfis dos dois grupos de alunos fatores preponderantes para explicar 

as diferenças de desempenho observadas entre eles no teste cognitivo? Estas diferenças 

de perfil relativizariam (ou mesmo invalidariam?) a importância da contribuição do 

SuperAção Jovem para o melhor desempenho dos participantes do programa no teste 

cognitivo?  

Como acontece com frequência em estudos avaliativos que buscam estabelecer relações 

claras entre causa e efeito, o pesquisador se vê diante de dificuldades concretas para 

dimensionar estatisticamente a magnitude do resultado e do impacto das ações avaliadas. 

Esta situação ocorre ainda com maior frequência quando estas ações se desenvolvem no 

âmbito social e educacional, dada a enorme gama de fatores incidentes no resultado e 

que fogem ao controle do modelo da avaliação.  

No caso do estudo avaliativo desenhado para o programa SuperAção Jovem buscou-se 

minimizar diferenças entre o grupo de tratamento e o grupo controle pela introdução, na 

composição deste último, de critérios de seleção que garantam a comparabilidade dos 

dados: as escolas são pertencentes à mesma rede de ensino, estão nas mesmas 

localidades e possuem as mesmas características (oferecem período integral e foram 

indicadas para receber o programa SuperAção Jovem).  

O conjunto de elementos trazidos a tona com esta avaliação permitiu observar diferenças 

claras entre os adolescentes que participam do programa SuperAção Jovem e aqueles 

que não participam do programa: 



 

 

 Escores médios mais altos, em ambos os domínios do Alfabetismo, ou seja, 

Letramento e Numeramento; 

 Diferenciais positivos e significativos nos percentuais de acerto das questões do teste 

cognitivo, especialmente nas questões de nível intermediário, características de uma 

fase de desenvolvimento de competências; 

 Maior proporção de adolescentes tendo atingido o nível pleno de Alfabetismo, o 

mesmo se dando em cada um dos domínios específicos do Letramento e do 

Numeramento; 

 Maior diversificação das competências de Letramento, expressa por um maior 

interesse e acesso à leitura de diferentes gêneros textuais que estão presentes no seu 

cotidiano.  

 

Diante desses dados, a avaliação considerou que alunos do programa SuperAção da rede 

estadual paulista têm uma vantagem no alcance de habilidades de Alfabetismo tanto no 

que se refere ao letramento quanto ao numeramento em relação a alunos que estudam 

em escolas semelhantes. É provável que esse diferencial no desempenho se deva à 

participação no programa, já que os demais fatores são bastante semelhantes entre os 

dois grupos. 

 

CONCLUSÕES 

Um estudo como este que foi aqui apresentado comente foi possível pela conjunção de 

especialidades dos parceiros nele envolvidos: 

 O Instituto Ayrton Senna, responsável pela concepção e execução do programa, 

definindo com clareza o foco do estudo e compartilhando experiências similares 

realizadas em outros programas da instituição; 

 O Instituto Paulo Montenegro e a Ação Educativa, aportando a experiência acumulada 

no campo de avaliações sobre o Alfabetismo, na elaboração dos testes cognitivos a 



 

 

serem aplicados e na análise detalhada do desempenho obtido por cada um dos 

grupos avaliados; 

 O IBOPE Inteligência, responsável pela definição da amostra bem como pelo 

planejamento e execução do trabalho em campo, codificação e processamento dos 

dados; 

 

Os autores consideram que esta abordagem seja inovadora na medida em que une 

diferentes metodologias, adequando-as a uma nova demanda, assegurando a qualidade e 

agilidade nos processos a um custo benefício compatível com o programa avaliado. Sem 

estas sinergias colaborativas um estudo avaliativo desta natureza seria praticamente 

impossível de ser realizado, tanto por limitações de prazo quanto de custos e de 

condições de operacionalização. 

Adicionalmente, pode-se dizer que o caráter multidisciplinar da equipe de avaliação foi 

fundamental para fortalecer as conclusões sobre os resultados do estudo e qualificar as 

recomendações dele derivadas.  

Os resultados deste estudo e do conjunto de metodologias aqui descritas sugere que há 

um grande potencial para sua aplicação no âmbito da avaliação de programas de 

educação formal ou não formal que percebam a necessidade e a oportunidade de 

fortalecer a dimensão do alfabetismo junto ao público atendido, entendendo que o domínio 

das habilidades e competências de letramento e numeramento é um fator essencial para 

garantir a inserção e o crescimento dos indivíduos em uma sociedade crescentemente 

exigente e competitiva. 
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ANEXO I - Descrição dos Níveis de Alfabetismo 

 

Habilidades de Letramento Habilidades de Numeramento 

Analfabeto 

Não domina as habilidades testadas. 

Nível Rudimentar  

Localiza uma informação explícita em textos 

curtos, muito simples e/ou familiares, compostos 

de sentenças e palavras (anúncios, títulos numa 

capa de revista, calendário).  

 

Lê e escreve números familiares, localiza uma 

informação numérica evidente em textos muito 

simples e de uso corrente (número de telefone, 

horário, preços de produtos em anúncios, cédulas), 

reúne notas e moedas para pagar quantia pequena, 

faz a medida de um comprimento usando uma fita 

métrica. 

Nível Básico 

Lê um texto de extensão média (cartas, notícias, 

avisos corporativos), localiza uma informação 

com um ou dois elementos, podendo fazer 

pequenas inferências. Pode utilizar recursos 

para se orientar na leitura, como sumário, 

subtítulos e legendas.  Reconhece referência de 

substituição de palavras (por exemplo, sigla). 

Lê números da ordem dos milhões, resolve 

problemas matemáticos envolvendo uma operação 

aritmética e a execução de uma sequência de ações 

com pequenas exigências de planejamento e 

controle (calcular valor total de uma compra, 

calcular troco, contar dinheiro, calcular valor de 

prestações sem juros, compreende noção de 

proporcionalidade quantidade de produto e preço). 

Nível Pleno 

Localiza vários itens de informação, compara 

textos com informação semelhanças e 

diferenças, seleciona um ou mais itens de 

informação com base em um ou mais critérios, 

relaciona e compara fato / opinião , fonte / 

versão, infere palavras substituídas, opera com 

informação contra-evidente, interpreta 

relacionado informação textual com informação 

não textual. Preenche um formulário retirando 

informação em mais de um documento, redige 

pequena síntese relativa a interpretação de 

textos lidos.. 

Resolve problemas e lê representações 

matemáticas em que é necessário estabelecer 

critério de seleção de informações, elaborar e 

controlar um planejamento para produzir a resposta 

desejada (calcula valor total envolvendo adições e 

multiplicações, calcula desconto percentual, resolve 

problema envolvendo cálculo proporcional, medida 

de tempo, calcula área de superfície retangular). 

Localiza e relaciona mais de uma informação em 

tabelas de dupla entrada. Lê e compreende gráficos 

de setor e colunas, compreendendo os elementos 

que caracterizam essa representação (valores 

negativos, relação parte /todo). Compreende noção 

de escala em mapas. 



 

 

 


