
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 

 
 

 
Universidade Federal de Minas Gerais  -   Faculdade de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos 
Mestrado em Lingüística 
Linha de Pesquisa: Aquisição, Ensino/Aprendizagem de Língua Materna 

 
 
 
 
 
 

A leitura nas séries iniciais: 
Aspectos do processamento estratégico 

 
 
 
 
 

Maria de Fátima  Franco  
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Lingüísticos, 
da Faculdade  de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em  Lingüística 
 
 

   
   
   



 3

   
  

  
Dissertação defendida e aprovada  em 29 de maio  de  2002, pela banca  

examinadora constituída  pelos professores  : 

 

           Orientador: Professor Doutor Marco Antônio Rodrigues Vieira - UESC 

           Professor Doutor  Luiz Percival  Leme Britto - UNISO 

           Professora  Doutora  Regina Lúcia Perét Del’ Isolla - UFMG 

 

          Professor Doutor Fábio Alves 

          Cooordenador do Curso de Pós-Graduação em Linguística 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Ao professor Marco Antônio Rodrigues Vieira, pela orientação, confiança no 

trabalho   e  por acompanhar esta caminhada. 

Às crianças participantes da pesquisa, por  tudo  que me ensinaram. 

            Às professoras da Escola Municipal  Jesus de Oliveira, em especial à professora 

Nadyr Alves Moreira, por proporcionarem oportunidade de pesquisa e aprendizado. 

À  Esther Calland, da Universidade Federal de Pernambuco, pela disponibilidade 

em ceder  material  de pesquisa. 

Ao professor Marcos Pereira, pelas aulas de estatística. 

À  Ângela, por toda  ajuda. 

Às  colegas  Tânia  e Edir,   pela assessoria durante o curso . 

À  Maria Teresa de Souza Lima, por compartilhar as angústias. 

Às amigas Solange e Joelma  pelo encorajamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS  ESPECIAIS: 

Ao meu filho por ter suportado as impaciências e a falta de atenção. 

A meu pai e  minha mãe (em memória), por me ensinarem os caminhos. 

 

 

 

 



 5

 

Resumo 

 

Este trabalho investiga as fases do processamento estratégico da leitura por alunos de  

primeira  a quarta séries do ensino fundamental, de uma escola pública, através de dois tipos 

de testes: o  de questionamento,  com  questões  fechadas,  elaboradas como de   

reconhecimento textual e de processamento   inferencial,  e o de   retextualização oral, 

realizados a partir da leitura de  um texto narrativo  e outro descritivo-informativo. Os 

resultados demonstraram que, no teste de perguntas e respostas,  o desempenho dos alunos é 

superior para as questões que envolvem apenas o  reconhecimento de partes dos textos lidos. 

No de retextualização, entretanto, evidenciou-se que, no texto narrativo, os alunos  

recuperam apenas  partes das informações  que fazem parte  de seu conhecimento prévio ou 

recuperam, de forma localizada,   eventos novos. Já no texto descritivo, o baixo índice de 

recuperação das  macroproposições, em todas as séries,  confirmou   que os alunos não  

apresentam habilidades de compreensão na leitura deste tipo de texto. Percebe-se, pelos  

resultados,  que  a  escola deve modificar a prática de  ensino da leitura, priorizando o uso de 

diferentes tipos de textos, além de  incluir  o teste de  retextualização  como recurso 

pedagógico. Constata-se ainda a necessidade de que os professores tenham conhecimentos 

teóricos  relativos  ao processamento da leitura, como forma  de minimizar   as dificuldades 

de compreensão em cada período  de escolaridade 
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                                                    Introdução 

 

 

A experiência como professora e pedagoga no ensino fundamental  propiciou-

nos a constatação da  ausência de critérios  que possibilitem  diagnosticar as  etapas  do 

processamento estratégico  da leitura  e de instrumentos que viabilizem de maneira  

adequada  este diagnóstico, principalmente nas quatro séries iniciais. Em conseqüência 

da  ausência de práticas  que demonstrem  as diferentes formas de compreensão de um 

texto  por parte dos alunos, a escola  utiliza-se de instrumentos padronizados,  como os 

testes de interpretação,  baseados em modelos dos livros didáticos e,  desta forma, a 

avaliação do desempenho  em leitura é também medida por meio deste recurso. Outra 

constatação é a que se refere ao progresso que um aluno pode alcançar  nas diferentes 

séries, quanto ao  processamento de diferentes tipos de textos. O  que uma criança deve 

desenvolver em um ou quatro anos de  período escolar, quanto ao processamento de 

textos narrativos ou informativos, não é definido de forma adequada pelos professores. 

Os trabalhos encontrados na literatura  sobre a  compreensão da leitura na escola 

básica estão relacionados ao período  de  alfabetização (Kleiman, 1989 e 1993, Terzi, 

1995, Goodman, 1995,  Kato, 1987 e 1998, Braggio, 1992, Ferreiro e Palácio, 1992) ou 

aos aspectos metodológicos da aquisição da leitura (Souza, 1995, Smolka, 1989, 

Azevedo,1994, Foucambert, 1994 e 1997, Jolibert, 1994, Cagliari, 1990, Nunes,1995). 

Alguns estudos ainda priorizam a compreensão  de textos por alunos da 5ª série em diante 

ou  mesmo no 2º grau (Dell’Isola, 1988, Lobato, 1995, Geraldi, 1984). Atualmente, ações 

governamentais como o Sistema de Avaliação do Ensino Básico SAEB, desenvolvido 

pelo Ministério da Educação e Cultura  e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais -INEP,  e o  Programa de Avaliação da Rede Pública de 
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Educação Básica, o PROEB, parte integrante do processo de implantação do Sistema 

Mineiro de Avaliação -SIMAVE, 

“...não têm o objetivo de avaliar individualmente os alunos e muito menos os 
professores”. “Os testes que serão respondidos pelos alunos, bem como os 
questionários destinados à comunidade escolar, fornecerão um conjunto de dados para 
uma avaliação do sistema educacional mineiro como um todo, possibilitando a 
formulação e redefinição de políticas de forma transparente e criteriosa. O PROEB 
avaliará as escolas da rede estadual de ensino, por meio da aplicação de testes que 
serão respondidos por todos os alunos que estejam cursando o primeiro ano do ciclo 
intermediário e o último ano do ciclo avançado (4ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental 
e por todos os alunos do Ensino Médio que estejam cursando a 3ª série” (PROEB,2001) 
 

 O  PROEB faz parte do processo de implantação do SIMAVE.  Logo, ele se 

situa no conjunto de ações do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública.  

            O SAEB,  criado em 1988 pelo MEC, passou a  partir  de 1995  a concentrar as 

avaliações no final de cada ciclo de estudos, isto é, na 4ª e 8ª séries do ensino 

fundamental  e na 3ª série do ensino médio. Em 1995, dois tipos de resultados foram 

apresentados: a proficiência média e o aproveitamento médio. 

“O primeiro tipo descreve o conjunto de habilidades latentes demonstradas efetivamente 

pelo desempenho dos alunos em Matemática e Língua Portuguesa – Habilidade de Leitura: o 

que sabem, compreendem e são capazes de fazer. Os resultados dos alunos são 

apresentados em uma escala única e devem ser compreendidos não como uma formulação 

teórica em termos do que eles devem saber, mas sim como o conjunto de habilidades 

latentes apresentadas nas áreas curriculares examinadas.” (SAEB,1997) 

 

A escala única de apresentação dos dados adotada pelo SAEB, na qual os 

resultados são apresentados  apenas de forma quantitativa,  não permite  diagnosticar os 

diferentes tipos de inferências processadas pelos alunos  para compreender os textos 

lidos. Além disto, o fato de o  SAEB  estabelecer a 4ª série como ponto inicial para 

coleta de dados deixa uma lacuna no diagnóstico das três séries anteriores. Resultados 

deste tipo não propiciam  ao professor de 1ª série, por exemplo,  subsídios para o 



 9

diagnóstico do processo de compreensão  utilizado por seus alunos, ao final do  

primeiro ano de escolaridade e o que deve ser ampliado em termos de ensino  de 

estratégias  de leitura nas séries seguintes. 

Se, por um lado, a leitura na escola não propicia o diagnóstico do 

processamento, por outro   a leitura de um texto envolve diferentes processos, pelos  

quais o leitor  constrói  a macroestrutura  e diferentes interpretações que podem ser 

produzidas para  um mesmo texto  a partir de uma representação mental (van Dijk e 

Kintsch, 1966).  E se a macroestrutura é representada  por um conjunto  de 

macroproposições, pelas quais  os sujeitos  reorganizam  o texto por meio das 

macrorregras, conforme os autores,  estas afirmações conduziram  a realização desta 

pesquisa. A partir dos  questionamentos: como lêem e compreendem os  textos alunos 

de  1a a 4a séries? Como reorganizam os textos no processo de compreensão? Quais as 

diferenças no processamento textual entre as diferentes séries e em diferentes tipos de 

textos? E, finalmente, como a metodologia de ensino da compreensão  instrumentaliza o 

aluno para a compreensão destes  textos? Em consequência destes questionamentos,  

procurou-se identificar as fases do processamento estratégico na leitura de diferentes 

textos por alunos das quatro séries iniciais.  

Este trabalho, portanto, tem como objetivos:  a comparação do desempenho de 

alunos, nas quatro  primeira séries  do ensino fundamental,  no processamento da leitura 

de texto narrativo e descritivo-informativo; o estabelecimento de  critérios 

diferenciadores do  desempenho em leitura e compreensão em cada série;  a  análise  

dos  aspectos cognitivos utilizados  por estes sujeitos  nos processos de leitura e 

compreensão de textos e, por fim, a definição  da validade dos testes  de questionamento 

e retextualização, como instrumentos de diagnóstico dos processos  cognitivos da 

leitura. 
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Os pressupostos teóricos da pesquisa são apresentados no capítulo I, quando se 

descrevem as características básicas do processo de compreensão. Além disto, 

apresentam-se os  princípios básicos do modelo estratégico de leitura de van Dijk e 

Kintsch (1996), no qual esta pesquisa se baseia. No segundo capítulo, apresenta-se a 

metodologia da pesquisa,  descrevendo-se o experimento realizado com o objetivo de  

verificar as diferentes fases do processamento estratégico dos alunos, na compreensão 

de um texto narrativo e  um descritivo-informativo. No terceiro, são apresentados os 

resultados  do  teste de questionamento e o de retextualização, comparando-se o 

desempenho entre eles. No quarto capítulo,  discutem-se os resultados encontrados  e,  

por último, apresentam-se as conclusões do trabalho, sua importância teórica, 

metodológica  e prática, levantando-se ainda questões para trabalhos futuros.   
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Capítulo I 

A  compreensão  da leitura 

        Este capítulo é dividido em duas  partes. A primeira apresenta as 

características básicas  do processo de compreensão e  a segunda o modelo de 

processamento estratégico proposto por  Dijk  e Kintsch (1983), no qual esta 

pesquisa se baseia.  

 

1.1 Concepções do processo de compreensão da leitura 

Objeto de  estudo  de diversas áreas do conhecimento, como a Lingüística, a  

Psicologia, as Ciências Cognitivas e a Pedagogia entre outras, a leitura como prática 

social e escolar tem recebido diferentes enfoques. Concepções que priorizam  a 

decodificação de signos lingüísticos, enfatizando os aspectos mecânicos da leitura  

(Gough,1985), que consideram a leitura como um jogo psicolingüístico de adivinhação 

(Goodman,1970),  como  a procura de  significado no material escrito, no qual   o texto  

é considerado como  ponto de interação  entre leitor e autor (Smith,1989),  como   ato de 

interação comunicativa entre o leitor e o autor com base no texto  (Marcuschi,1984), ou, 

ainda, considerando os  aspectos sociais, ideológicos e antropológicos da leitura 

(Batista, 1991, Dell' Isolla, 1988, Kleiman, 1993, Terzi, 1995),  têm se  complementado   

em busca de   formalização  sobre o processo  de compreensão.  

Numa perspectiva psicolingüística o processo de leitura é  composto por um 

conjunto  de subprocessos mentais e cognitivos. Estes subprocessos   se dividem no 

módulo lingüístico e no  processador cognitivo. O módulo lingüístico  é responsável  

pela identificação de sinais gráficos, a decodificação, e representa o aspecto  mecânico 

do processo. O processador cognitivo, no entanto, é responsável  pela compreensão, a 

partir de informações  ou pistas do texto, envolvendo, desta forma, a compreensão. 

Estes módulos apresentam ainda subprocessos. No módulo lingüístico, encontra-se o 
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processamento lexical  e o sintático. Já o processador cognitivo  apresenta o 

processamento semântico,  a construção de macroestruturas e o processamento 

integrativo. 

No  processamento lexical,  uma das funções do módulo lingüístico, é o  

processo automático e inconsciente: o leitor através  dos sinais gráficos, reconhece as 

palavras, a  forma visual, o som e o significado (Balota, 1990). Diferentes fatores 

podem interferir nesse processamento,  como a familiaridade com  o vocabulário e 

atenção do leitor. 

A partir do processamento lexical,  o leitor  é capaz de  construir a estrutura 

sintática dos textos, pelo  uso do léxico  e das estruturas frasais,  construindo  o 

significado inicial,  o que, segundo Spiro (1980),  possibilita  definir as relações  

formais entre as palavras. No caso de ambigüidade, cabe ao processador cognitivo 

decidir  qual das possíveis representações de uma sentença será usada, como no 

exemplo citado por Coscarelli (1995) “Depois que a professora devolveu o caderno 

para a menina, ela deu um sorriso”. Nessa sentença, segundo a autora,  não é possível 

saber com certeza quem deu o sorriso, se foi a professora ou a menina. “As duas 

interpretações são possíveis, pois o pronome ela aceita como antecedente tanto uma 

quanto a outra”. Neste caso,  a forma de agrupamento lexical pode conduzir o leitor  a 

atribuir  diferentes significados  ao texto. 

Portanto, no processamento lexical, constroem-se  as relações entre os elementos 

do léxico que  pressupõe a relação com a sintaxe, já que não seria possível o 

agrupamento  das palavras para se obter o significado, sem o processamento sintático. 

Esta etapa é essencial  para a  compreensão  de um texto. 

Já no processamento semântico, a representação do significado é construída por 

meio de proposições (Dijk  e Kintsch, 1978), que expressam as relações   existentes 
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entre os  conceitos de uma sentença. As proposições expressam o conteúdo ou 

significado das sentenças  e constituem as unidades básicas do processamento cognitivo, 

sendo construídas a partir  das estruturas sintáticas.  

 O processamento semântico é a relação que se  estabelece  entre o módulo 

lingüístico e o processador cognitivo. Nesta etapa, o módulo lingüístico fornece ao 

processador cognitivo a análise semântica das sentenças, o que possibilita a  ativação de 

processos inferenciais, a partir das informações  recebidas, para que  a coerência  do 

texto seja estabelecida. Portanto, a  coerência  de um texto, segundo  Koch (1997), é 

conseqüência  do processo inferencial, da atuação do leitor  sobre o texto,  que constrói 

as relações semânticas inter-relacionando  as proposições construídas.  

Pesquisando os diferentes processos inferenciais, os  estudos de  van den Broek  

(1990) enfatizam as  inferências  causais. Para o autor, este tipo de inferência  influencia 

na forma como os textos são  processados. Segundo o modelo  proposto pelo autor,  as 

inferências  podem    ser  regressivas  ou progressivas. Nas regressivas,  há uma geração 

de relação previsível entre um evento  focalizado no texto e outro citado anteriormente e  

podem ser conectivas ou  elaborativas.  As inferências conectivas  são  divididas em  

conectivas de ligação ou de reinstalação.  As de ligação estabelecem   relação explícita 

entre dois eventos adjacentes, explicitamente citados no texto, desde que  sejam 

satisfeitas as  propriedades da relação causal. De acordo com estas propriedades, uma  

conseqüência  nunca ocorre antes de sua causa  e uma causa permanece ativa enquanto a 

conseqüência ocorre. As inferências de reinstalação estabelecem  relação  implícita 

entre eventos adjacentes e as   elaborativas são geradas a partir dos conhecimentos 

prévios, quando há insuficiência de informação no texto. Já  as inferências progressivas 

são  responsáveis por gerar expectativas sobre o tipo de informação  que será 

apresentado subseqüentemente no texto. 
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As inferências são processos cognitivos  pois, além das informações  explícitas 

no texto, outras informações são geradas  pelo leitor a  partir  dos conhecimentos 

prévios sobre o assunto, ou na busca fora do texto  de informações e conhecimentos 

adquiridos pela experiência, preenchendo  as lacunas textuais. As inferências são  

fundamentais para o processo de compreensão e sem elas o texto seria processado 

como um amontoado de informações desconexas. Diferentes  pesquisadores têm  se 

preocupado  em estudar os processos inferenciais em  relação ao momento em que as 

inferências são geradas, as configurações na memória, os graus de certeza e os 

diversos modelos classificatórios. Estudo  amplo sobre o assunto  é encontrado em 

Dell'Isolla (1988), no qual a autora apresenta diversas teorias sobre  o processamento 

das inferências e sua classificação. 

 

Construção de macroestruturas  

Neste subprocesso,  o relacionamento entre as proposições é construído pelo 

leitor.  A partir deste relacionamento,  é construída uma representação hierárquica do 

texto, denominada macroestrutura. Formada por unidades semânticas, as 

macroproposições, a macroestrutura  apresenta a descrição do conteúdo global  e da 

coerência  do texto. A construção, a  partir das proposições presentes no texto, realiza-

se  a  partir de regras de transformação semântica, as macrorregras. Estas 

macrorregras serão  retomadas mais adiante, no  modelo  de processamento de  Dijk e 

Kintsch (1983). 

O processamento integrativo  

O processamento textual, como visto, ativa os conhecimentos prévios, e por 

meio de inferências as lacunas do texto  vão sendo preenchidas, o que  propicia  ao 
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leitor a  construção  de uma   representação mental do texto. A partir desta 

representação  mental, no entanto, o leitor  confronta a representação construída  a 

partir  das informações do texto e de seu conhecimento prévio, num processo 

integrativo. Este  processo, dependente  da quantidade de informações construídas  e 

dos conhecimentos que o leitor já possui sobre o assunto,  permite a  alteração do 

conhecimento já  adquirido, em conseqüência da integração  ou não com o 

conhecimento  apresentado pelo texto.   

Estes subprocessos, no entanto, não ocorrem de forma isolada. De forma 

simultânea, o processamento lexical, o sintático, o semântico, a produção de 

inferências, a construção de macroestruturas e o processamento integrativo,  

interagem  no momento em que a leitura é realizada (Giasson, 1993). 

 

1.2 O modelo  estratégico de compreensão da leitura 

Diferentes  pesquisas  têm se preocupado   em identificar  e descrever os 

processos de compreensão dos quais o leitor se utiliza  para compreender um texto. O 

trabalho de  Dijk e Kintsch (1983)  apresenta um modelo estratégico de compreensão, 

englobando   os vários subprocessos, constituintes do processo de compreensão, que  

propiciam a representação   mental  significativa do texto lido. 

Diferentemente do modelo psicolíngüístico, nem todos os subprocessos são 

tratados   detalhadamente no  modelo estratégico. Para os autores, não há  ênfase na 

base lingüística,   destacando  e detalhando  o processador cognitivo. Neste modelo,  os 

subprocessos  em que as proposições são construídas numa base  textual coerente é que 

são enfatizados.   

No modelo estratégico, como em todo processo de compreensão, há a   interação 

com o material escrito, que envolve, além da  representação mental  da base textual,  a 
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construção pelo leitor  de um modelo de situação  indicada pelo texto. Além disto, o 

leitor,   a partir do modelo de situação, usa a  informação derivada da base textual  para 

construir o modelo  de situação. No modelo de situação construído, o leitor se utiliza   

dos conhecimentos prévios, de situações e conhecimentos semelhantes  já vivenciados,  

e de outros textos lidos. A construção de um modelo situacional  é que permite ao leitor   

restringir   a avaliação  a partir da base textual, não somente com relação à coerência 

local  e global, mas em relação ao modelo situacional.  

No modelo de Dijk e Kintsch, a construção de um  modelo situacional  é 

realizada a partir  do uso de diferentes estratégias,  na formação de diversos níveis  de 

representação  do texto. A noção de estratégia do modelo parte da ativação de diferentes 

níveis, como as  estratégias de processamento cognitivo, proposicionais, as de coerência 

local, as macroestratégias, as esquemáticas, as estilísticas, retóricas, as não-verbais e as 

conversacionais. Dentre as estratégias, um componente central do modelo, as 

macroestratégias, são   responsáveis pela construção de macroproposições,  a partir de 

uma seqüência de proposições. São elas  que proporcionam   na leitura  a previsão  do  

tema do textos antes do final da leitura, baseando-se no mínimo de informações  das 

primeiras proposições. As previsões  se realizam com base nos  conhecimentos  sobre a 

seqüência dos eventos, e  sobre informações do contexto.  

De acordo com o modelo  estratégico,  a base textual é formada  por várias 

unidades de sentido, as macroproposições, que se relacionam entre si,  de forma 

coerente e estruturada. Neste conjunto de macroproposições, a base textual, é sinalizada 

na superfície como um conjunto de sentenças relacionadas, que constituem a estrutura 

semântica. 

A estrutura semântica apresenta dois níveis: o microestrutural e o 

macroestrutural. A microestrutural  é representada no nível local do texto, isto é, as 
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proposições individuais e suas relações. A macroestrutura  apresenta as informações de 

forma reduzida, nos pontos principais, sendo, portanto, de natureza global. Estes níveis 

se relacionam  por  um conjunto  de regras semânticas de projeção, as macrorregras, que  

reduzem a estrutura de sentido  complexo de um texto a um sentido  mais simples e 

abstrato  pelo  apagamento, generalização e construção e reconstrução.    

A microestrutura  é formada pela seqüência  de proposições que subjazem ao 

texto, compostas por um predicador, um conceito relacional  e um ou mais argumentos. 

Os argumentos  de uma preposição desempenham  diferentes funções   semânticas: 

como agente, objeto e meta. No nível  sentencional,   a proposição é denominada  

microproposição, e  é a partir de regras cognitivas que se determina quais delas  são 

pertinentes  em relação  ao texto, podendo ser suprimidas ou incluídas na 

macroestrutura. Ao ser  incluída na macroestrutura,  a proposição passa a denominar-se  

macroproposição.  

A macroestrutura é descrita num  nível global. Construída  por meio  de uma 

estrutura hierárquica,   é  formada  por um conjunto de macroproposições textuais, 

inferidas    das seqüências  das proposições do texto. É desencadeada a  partir das  pistas 

textuais,  elemento regulador  da construção     das  macroproposições,  que,     por sua 

vez, compõem a macroestrutura. As macroestruturas  são representações  da 

significação e da referência  no nível global do texto. 

As relações  entre  macro  e microestrutura    implicam  noções de importância  e 

pertinência.  A importância se baseia   na condição, na composição e na conseqüência, 

implicando  relação de dependência. A capacidade de construção da macroestrutura 

textual é um indicador da compreensão global de um texto. 

A relação  entre a micro e  a  macroestrutura se realiza a partir de regras de 

transformação semântica, as macrorregras. Elas  relacionam proposições  de nível baixo   



 18

às de nível alto, representando a essência do texto pelo conjunto de macroproposições. 

Com a função de organizar o texto por intermédio  da redução  da informação 

semântica, as macrorregras  formam a macroestrutura. A partir da seqüência  de 

macroproposições, uma estrutura hierárquica é construída, em que  cada  

macroproposição  pode ser encaixada em uma outra de nível mais alto. Estas relações  

definidas  mediante o uso de macrorregras devem preservar o significado global (Dijk, 

1990).  

A restrição básica  das macrorregras é  a de que nenhuma  proposição  deve ser 

suprimida  se for fundamental para a compreensão de uma proposição subseqüente. As 

macrorregras têm ainda  a característica da recursividade, podendo, por exemplo, ser 

aplicadas na construção de um texto  (Solarz,1994)  que,  por sua vez, podem  ser  

aplicadas  novamente para a construção de um resumo deste  mesmo texto.  

De acordo com Dijk (1996), a construção  envolve diferentes representações, 

mas,  ao construí-las, os leitores utilizam-se de regras gerais e convencionais, as 

macrorregras  de  generalização,  supressão e  construção-integração. 

A generalização  realiza a substituição  de   diversos elementos por  um conceito 

mais abstrato ou geral; a supressão, por meio de  elementos    irrelevantes ou 

redundantes  e a construção-integração  por meio da dedução efetuada, a partir da 

informação explícita que o texto oferece (Solarz, 1994). 

Uma vez construídas, as  macroproposições necessitam ser  relacionadas de 

forma coerente, da mesma forma que as  proposições  o foram no nível microestrutural.  

Para que haja  coerência entre as diversas partes do texto, é preciso que o leitor 

relacione-as, formando um todo coerente, o que   permitirá  integrar   as informações de 

forma estruturada, a superestrutura. 
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A superestrutura  é que  define a ordem  global  das  partes   de um texto, 

fornecendo  a sintaxe completa para o significado global. Para   Dijk ( 1996), 

 os  usuários de uma língua  manipulam a superestrutura do texto de maneira 
estratégica. Tentarão ativar  uma superestrutura relevante  da memória semântica tão 
logo o  contexto  ou  tipo de texto  sugerir uma primeira pista. Daí   em diante, o 
esquema  poderá ser usado  como um poderoso  recurso  “top-down”, de 
processamento  para a atribuição  de categorias superestruturais  relevantes  a cada  
macroproposição  ou seqüências  de macroproposições,além de fornecer, ao mesmo 
tempo,  alguns delimitadores  gerais sobre os  possíveis significados globais ou locais  
da base textual.  (pág 30) 

 
Em resumo, a superestrutura   estabelece  a ordem global  de um texto por meio  

de uma série  de categorias, cujas  possibilidades  de combinação são baseadas em 

regras convencionais. 

Citando exemplo de  superestrutura,  Dijk  utiliza-se do   esquema da narrativa  e  

afirma  que as argumentações e os relatórios já  dispõem de dados que demonstram sua 

superestrutura. No entanto,  no estudo do texto   descritivo em português, um dos tipos 

de textos utilizados neste trabalho, encontra-se ampla pesquisa em relação à sua  

estrutura  em Marquesi (1995). Para a autora,  as superestruturas textuais são  definidas  

por categorias e regras que organizam os diferentes tipos de textos  e “definir a  

estrutura do  descritivo implica especificar suas  categorias  e regras”.  O  texto 

descritivo apresentaria  as seguintes categorias: a designação, a definição e a 

individuação.  

A designação   tem por objetivo nomear, dar a conhecer e qualificar certas 

marcas, portanto condensar, num recorte lexical, um conjunto sêmico; nomear é 

reconhecer objetos do mundo de que se tem conhecimento, por meio de relações  

estabelecidas entre o léxico e o mundo.   

A definição  tem por  objetivo  determinar a extensão ou os limites, bem como  

enunciar os atributos essenciais e  específicos, de modo que torne o que se descreve 

inconfundível com outro;  a individuação  compreende especificar, distinguir, ou seja, 
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especializar, particularizar, tornar individual (Ferreira, 1975). Assim, pela categoria da 

individuação, temos os conjuntos  entre o que é  o ser individualizado  e como ele  está 

individualizado, no recorte do descritivo (Marquesi 1995). 

A superestrutura, tanto do texto descritivo, quanto do narrativo, utilizados nesta 

pesquisa,  será  apresentada no capítulo 2, que trata da metodologia. 

O modelo de  Dijk e Kintsch (1996)  considera ainda os pressupostos cognitivos, 

não  enfatizando  apenas   aspectos isolados da leitura, mas a necessidade  do 

conhecimento prévio sobre o assunto, para que se construa a representação sobre o  que 

se lê;  por esta razão,  pessoas com  experiências prévias diferentes sobre o mesmo 

assunto podem construir representações diferentes sobre o tema.  Além disto,  as 

influências cognitivas, tais como  as crenças, as opiniões ou atitudes e até mesmo a 

motivação ou objetivos diferentes, atuam na construção da representação sobre o evento 

ou  o  enunciado, o que os autores denominam como  conjetura pressuposicional. A 

partir destes pressupostos, compreender uma informação ou evento implica também  

usar e construir informações a respeito das relações entre as informações/eventos, 

estabelecendo relações entre eles  e as situações em que ocorrem. Neste momento, o 

leitor tem três tipos  de informações: sobre o  evento/informação, da situação ou 

contexto e informações das pressuposições cognitivas. Combinando-as de forma efetiva, 

uma representação mental do  evento/informação é construída o mais rápido e tão bem 

quanto possível. Este é o  pressuposto estratégico do modelo de Dijk e Kintsch, segundo 

o qual  não há ordem fixa entre a informação que entra e sua interpretação, que pode ser 

construída e mais tarde comparada. Além disto, como as pessoas podem usar a 

informação de diferentes tipos, de formas flexíveis, e que elas podem ser processadas 

em diversas ordens, que podem estar incompletas e que o objetivo geral do processo na 

construção de uma representação mental é ser o mais eficaz possível, pode até mesmo 
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haver significados diferentes para um mesmo evento/informação, a partir das 

expectativas do leitor, mas pode ser que isto também facilite o processo de 

compreensão. 

Os pressupostos contextuais  previstos pelo modelo estratégico de leitura partem 

do princípio de que os discursos não acontecem no vácuo, já que são produzidos e 

recebidos por falantes em determinadas situações, em um amplo contexto sócio-cultural, 

não se constituindo, portanto, o processamento do discurso num mero evento cognitivo. 

Partindo deste pressuposto,  o modelo postula que  as dimensões sociais do discurso 

interagem com as  dimensões cognitivas. O  modelo cognitivo  deverá dar conta de que 

o processo de compreensão   é um processo  funcional dentro  do contexto social, que o 

autor denomina como  pressuposto da funcionalidade, segundo o qual  a  construção é 

realizada   não só a partir da representação do texto, mas também do contexto social  e 

que estas representações interagem.   

A partir das teorias que demonstram como se processa  a compreensão textual, 

esta pesquisa pretende investigar  as  estratégias de compreensão utilizadas por alunos, 

nas quatro primeiras séries  do ensino fundamental, além de apresentar estudos 

descritivos que orientem  professores,  no acompanhamento do progresso das crianças 

em relação a aprendizagem da leitura, nas séries iniciais.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

Capítulo  II 

Metodologia da pesquisa 

 

Nortearam   a metodologia de aplicação dos testes vários  objetivos. O primeiro, 

a comparação do desempenho de alunos, nas quatro  primeira séries  do ensino 

fundamental,  no processamento da leitura de texto narrativo e descritivo-informativo. 

Segundo, o estabelecimento de  critérios diferenciadores do  desempenho em leitura e 

compreensão. Terceiro,  a  análise  dos  aspectos cognitivos utilizados  por estes sujeitos  

nos processos de leitura e compreensão de textos e, por fim, a definição  da validade dos 

testes  de questionamento e retextualização, como instrumentos de diagnóstico dos 

processos  cognitivos da leitura. Este capítulo é dividido em duas partes: na primeira 

apresenta-se  a metodologia da pesquisa e na segunda são  apresentadas  a metodologia 

de coleta e análise dos dados. 

 

2.1  A metodologia da pesquisa 

Esta pesquisa foi  desenvolvida numa escola pública municipal localizada na 

região periférica de Juiz de Fora. A escolha deste estabelecimento  deveu-se 

principalmente ao fato de ser esse o  local de trabalho da pesquisadora, o que permitiria 

o contato diário com professoras e alunos envolvidos na pesquisa, além da  

disponibilidade apresentada pela direção e pelas professoras, que se propuseram a 

participar do projeto. Esta disponibilidade ocorreu porque a pesquisadora já havia   

desenvolvido na escola o  Projeto de Pesquisa: "Linguagem e Cognição”1, quando  

foram aplicados diferentes  tipos de testes em uma das turmas de quarta série,  que 

permitiram diagnosticar os processos cognitivos utilizados pelos alunos na compreensão 

                                                           
1 Projeto : "Linguagem e Cognição", coordenado  e orientado pelo  Prof. Dr. Marco Antônio Rodrigues Vieira, em 1997, no qual a 
pesquisadora  exerceu a função de assistente de pesquisa, participando  da coleta de dados e análise dos resultados 
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de textos. A discussão dos resultados  com todas as professoras, realizada pela 

pesquisadora, em reuniões nas quais foram apresentadas  alternativas pedagógicas na 

busca de soluções para as  dificuldades encontradas pelos sujeitos, trouxe confiança e 

credibilidade ao desenvolvimento da pesquisa atual. 

Foram definidas quatro turmas para participação na pesquisa, sendo uma turma 

de cada série, compreendendo, portanto, uma  de 1a série, uma de 2a, uma de 3a e  uma 

de 4a série, de acordo com a concordância do professor em  ceder  horários para  a 

aplicação dos testes. A partir da definição das  turmas, foram escolhidos  oito  sujeitos, 

quatro meninos e quatro  meninas, de cada série, perfazendo um total de 32 

participantes na pesquisa.  Os  alunos participantes foram definidos  obedecendo ao  

critério de estarem cursando a série pela primeira vez, dentro da faixa etária adequada e 

terem sido indicados por suas professoras  por apresentarem  desempenho  em leitura 

classificado como bom ou ótimo. Esta indicação, registrada em uma ficha (anexo 1), foi 

realizada pelas professoras a partir de suas observações em atividades  diárias de leitura  

em sala de aula.   

A partir da definição dos sujeitos, os testes foram elaborados com base no 

modelo de diagnóstico de compreensão da leitura proposto por  Denhière e  Baudet 

(1991), que  têm como objetivo o diagnóstico do processamento da leitura em diferentes 

tipos de testes, e foram divididos em testes  gerais e específicos. O  teste geral  

compreendeu identificar o conhecimento prévio  sobre os temas a serem trabalhados e  

os específicos foram constituídos  pelo teste   de questionamneto e pela retextualização.  

Como teste geral,  foi utilizado nesta pesquisa o  conhecimento prévio  sobre o 

assunto a ser trabalhado. Como forma de   garantir o conhecimento prévio sobre o 

assunto dos textos a  serem utilizados na pesquisa, o que facilitaria o processo de 

compreensão, segundo as teorias já apresentadas, solicitou-se  às professoras  que no 
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mês de agosto, período no qual seriam trabalhados textos folclóricos,  utilizassem  as  

versões da Fábula da Cigarra e da Formiga, escritas por Esopo e  Monteiro Lobato, 

(anexo 2) como material básico para leitura com os alunos, em sala de aula. Este 

procedimento teve como objetivo proporcionar os conhecimentos prévios adequados ao 

trabalho com o texto A  Outra História da Cigarra, uma versão moderna da fábula da 

cigarra e a formiga, texto especialmente escrito pela pesquisadora, para esta pesquisa. 

 Para o trabalho com o texto  descritivo-informativo, Vida de  Bicho, que 

descreve a organização de um formigueiro, foram  trabalhados, em sala de aula,  textos 

publicados na  revista Minimonstros da Editora Globo, que tratavam sobre a vida das 

formigas. Utilizaram-se, como recurso, conversas  com as crianças sobre sua 

experiências com estes insetos, também realizadas em sala de aula pela professora 

regente. Na 1ª série, como o trabalho na área de ciências não inclui o estudo de insetos, 

o tema foi estudado a partir da poesia  Formigas, de Vânia Amarante, utilizado como 

texto provocador para o conhecimento sobre a vida das formigas. A partir do trabalho 

com a poesia, a professora leu para os alunos o texto da revista Minimonstros, para que 

os alunos pudessem estabelecer comparações entre as informações  da poesia e as 

informações do texto informativo. 

Na definição  dos temas dos textos a serem trabalhados, foram considerados,  

além do conhecimento prévio dos alunos, os assuntos  trabalhados na escola no 

momento da pesquisa.  Como é comum nas escolas de 1ª à 4ª  séries, o uso de diferentes 

textos folclóricos no mês de agosto para o trabalho com a leitura e escrita, e como os 

testes seriam aplicados a partir do mês de setembro, decidiu-se pela escolha de temas 

que estivessem relacionados aos assuntos  com os quais a escola estaria trabalhando 

neste período. 
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A partir da definição  dos tipos de textos, elaborou-se um texto narrativo com o 

título A Outra História da Cigarra, no qual foram adaptadas a fábula de Esopo, A  

Cigarra e a Formiga, um texto de Sônia Robatto, também com o mesmo título e a 

história do livro Farra no Formigueiro, de Liliane e Michele Iacocca, de tal forma que o 

texto apresentasse a versão clássica da fábula e, ao mesmo  tempo, oferecesse uma visão 

moderna da história.   Para  elaboração do texto descritivo-informativo, Vida de Bicho, 

foram  feitas  adaptações a partir  de  diferentes textos informativos, de tal forma que  se 

pudesse informar ao leitor como é a vida nos formigueiros,  aproveitando-se o fato de as  

crianças estarem trabalhando com a fábula,  na qual a formiga desempenhava um 

importante papel (anexo 3). 

 

2.2  Metodologia de coleta e análise dos dados   

Os dados foram  coletados  a partir da aplicação dos  testes  de questionamento e 

de retextualização, conforme explicitado a seguir. 

O teste de questionamento consta de perguntas  sobre o texto  lido e tem como 

objetivo verificar se o aluno é capaz de responder às questões de acordo com as 

informações apresentadas no texto. As questões objetivas  elaboradas,  normalmente,  

neste tipo de teste,  exigem do aluno que ele  apenas destaque  ou encontre no texto lido 

as respostas  às questões. Como forma de verificar se os sujeitos reconheceriam apenas  

partes dos textos lidos, ou se  processariam inferências ao responder às questões, as 

perguntas para o teste foram elaboradas para o texto narrativo e para o descritivo-

informativo, a partir de dois tipos de questões: as  de reconhecimento, nas quais o aluno 

deveria apenas reconhecer as informações apresentadas no texto lido e  as questões 

inferenciais, que demonstrariam   de forma mais ampla a compreensão do texto (anexo 

4). As questões, de múltipla escolha, foram  produzidas   pela pesquisadora a  partir do 
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modelo de  testes utilizado pela escola, isto é, com duas alternativas   para  escolha da 

resposta. Na elaboração das questões inferenciais procurou-se  considerar, por meio da 

análise da base textual,  as possíveis inferências que seriam produzidas pelos sujeitos  

na leitura dos dois tipos de  textos. As questões inferenciais foram  classificadas  de 

acordo com o  modelo proposto  por  van den Broek (1990),  apresentado  no 

embasamento teórico deste trabalho.  Para que os  objetivos fossem alcançados, os 

sujeitos leram o texto, devolveram-no  à pesquisadora e, em seguida, responderam às 

perguntas. O trabalho foi realizado em dias diferentes, um teste de cada vez, em sala de 

aula, com a presença da pesquisadora e da professora da turma. Todos os alunos 

participaram, mas foram analisados apenas os  resultados referentes aos   32  sujeitos  de 

cada série, definidos para a pesquisa. 

O teste elaborado para o texto narrativo, segundo os critérios acima, apresentou  

37 questões, sendo 20  de reconhecimento textual e 17  inferenciais. No teste para o 

texto informativo, com um total de 30 questões, 22 foram de reconhecimento textual e 8  

inferenciais. 

O teste  de retextualização  não faz parte das atividades  de leitura  como 

diagnóstico  do processamento estratégico ou avaliação em situações de sala de aula, 

conforme  apresentado no embasamento teórico. Decidiu-se pela escolha deste  

instrumento ao qual as crianças não estavam acostumadas, objetivando-se  a verificação 

dos mecanismos cognitivos  no processamento dos textos  e a comparação dos 

resultados com  o desempenho  no  teste de questionamento, ao qual  os alunos  estão 

acostumados. 

Este teste foi realizado fora de sala de aula, na biblioteca da escola ou na sala 

dos professores, oralmente,  um aluno de cada vez  e foi realizado com os dois textos 

escolhidos para o trabalho: “A Outra História da Cigarra”,  e “Vida de Bicho”. Como  as 
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crianças já estão acostumadas a realizar trabalhos de acompanhamento pedagógico, de 

forma individual e  fora da sala de aula, com a pesquisadora,  que faz parte do  corpo 

pedagógico  da escola, fatores como inibição, nervosismo ou distração  não foram 

registrados, permitindo sem problemas   a realização oral da retextualização. Cada aluno 

lia o texto apenas uma vez, silenciosamente, e, logo em seguida,  realizava-se  o teste, 

solicitando-se ao aluno que contasse tudo o que  havia compreendido  do texto  lido.  

Após  o  trabalho com a leitura do texto “A Outra  História da   Cigarra”, o aluno 

retextualizava oralmente  o texto  lido.  Numa segunda etapa, realizava-se o trabalho 

com o texto “Vida de Bicho”, seguindo os mesmos critérios estabelecidos na leitura do 

texto narrativo. As retextualizações  foram  gravadas  e depois transcritas, como forma 

de garantir a fidedignidade  dos textos produzidos pelos sujeitos. 

Os resultados foram analisados, inicialmente, considerando-se o desempenho 

global entre as séries, nos dois tipos de textos. Em seguida, analisou-se  o  desempenho 

por série e tipo de questão em cada  um do textos, como forma de verificar o 

desempenho dos alunos nas questões inferenciais e de reconhecimento textual. Estes 

dados   foram  analisados   a partir da média percentual   de respostas consideradas 

corretas, de  cada sujeito, a seguir  em   cada série  e  em  cada tipo   de      texto  (anexo 

5) .  

A  análise dos dados da retextualização   teve como objetivo  verificar    as 

formas  como  os sujeitos construíram   as macroproposições  e como  estas 

macroproposições foram reorganizadas .  

Inicialmente, por meio de  análise  quantitativa, demonstrou-se  o desempenho 

global nos dois tipos de textos, considerando-se o total de macroproposições 

construídas. Em seguida, analisou-se quais as macroproposições construídas, tanto  no 

texto narrativo, quanto no descritivo-informativo. 
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Como forma de    atingir os objetivos da pesquisa, analisaram-se, inicialmente,  

as  macroestruturas dos textos utilizados  na pesquisa e,  em seguida,  o nível 

microestrutural (local) dos dois textos, ou seja, a estrutura e as relações das proposições 

individuais,  isto porque, conforme   Dijk e Kintsch (1983), a representação  semântica 

do texto é  definida no nível  microestrutural e macroestrutural.   

A partir dos tópicos apresentados nos textos,  construiu-se a  macroestutura do 

texto informativo e do texto narrativo. A macroestrutura do texto narrativo “A Outra 

História da Cigarra” é composta das seguintes macroproposições:     

 

            MP1- Situação da cigarra e das formigas 

 Uma cigarra passava todo o verão cantando   e observando as formigas que 

carregavam folhas e alimentos para abastecer os formigueiros.  

Para indicar a  situação da cigarra,  usou-se  o tempo verbal  imperfeito habitual  

passava, o imperfeito habitual  cantando,   além do  quantificador temporal todo. A 

situação da formiga é demonstrada pelo uso do tempo imperfeito habitual  em 

carregavam e abasteciam. Os verbos e o modificador  transmitem ao leitor a idéia de 

uma situação habitual. 

          MP2 - Mudança de situação da cigarra 

         O inverno chegou  e encontrou a cigarra desprovida de tudo. Desesperada, 

bateu à porta das formigas, implorando restos de comida, pelos quais pagaria assim 

que o tempo melhorasse.  

        Os verbos chegar e encontrar no tempo perfeito resultativo estabelecem a relação 

de mudança de estado em relação à macroproposição 1, confirmada pelo uso  de 

modificadores: desprovida, tudo e desesperada. Além disto, o tempo verbal bater no 
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perfeito completo  confirma  que a cigarra muda a atitude que demonstrava na 

macroproposição 1, em relação  às formigas. 

 

         MP3 - Reação das formigas 

        A formiga chefe fechou a porta e disse que já que a cigarra passava o verão 

cantando, deveria aproveitar o inverno para dançar.  

       Nesta macroproposição o verbo fechar, no tempo perfeito, estabelece a relação 

entre o verbo bater da macroproposição  2, estabelecendo a relação de causa e efeito, 

demonstrando a reação  de todo o formigueiro. 

 

       MP4 - Mudança na situação da cigarra e da formiga chefe 

      Um grilo, repórter de jornal, assistiu à cena e transformou o fato num furo de 

reportagem.  A cigarra foi convidada a comparecer a diversos programas de televisão e 

apresentou sua versão da história.  A formiga chefe, então, convocou toda a imprensa e 

desmentiu a história da cantora.  

O conteúdo semântico que estabelece a mudança de situação da cigarra é 

explicitado  pelo tempo perfeito  resultativo  assistiu, transformar  e convidou. O 

mesmo tempo verbal define a reação da formiga em convocar e desmentir. 

       MP5 -  Conseqüências: 

A repercussão do caso tornou a cigarra famosa e o lançamento de um disco 

modificou seus invernos.  

O tempo perfeito resultativo, repercutir, indicador de processo, foi utilizado para 

demonstrar que as ações desenvolvidas na macroproposição 4 são conseqüências   

das ações desenvolvidas na macroproposição 5.  
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       MP6 -  Resultado: 

Na frente da TV, as formigas jovens cantam e dançam e dizem que pretendem fazer o 

samba balançar os formigueiros.   

O locativo na frente  e o especificador  TV são referenciais que remetem  às 

ações desenvolvidas na  macroproposição 5. Os verbos cantam  e dançam  indicam a 

ação desenvolvida como resultado  da macroporposição anterior. Já pretender fazer, 

indicando  processo, é usado  como indicador  do último resultado apresentado 

balançar, que estabelece relação com a mudança, também apresentada na 

macroproposição anterior. 

As relações entre as macroproposições do texto narrativo podem ser 

esquematizadas da seguinte forma: 

 
MP1- Situação (cigarra  - formigas) 

 
 
MP2-Mudança          MP3- Reação          MP4 - Mudança na situação        MP5 -Conseqüências       MP6 - Resultado 
 
 
 

 
 
A macroestrutura do texto descritivo-informativo  Vida de Bicho  foi analisada 

segundo o modelo proposto por  Marquesi (1995) e  apresenta as seguintes 

macroproposições: 

 

Condensação / Designação  

MP1 - As formigas são insetos sociais que vivem em colônias.  

A designação, que compreende nomear, reconhecer objetos do mundo, 

condensar num recorte lexical um conjunto semântico e tem a função de  relacionar as 

diferentes lexias. Nessa macroproposição,   a nomeação do objeto é realizada a partir do 
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uso do  especificador  formigas que  estabelece relações lexicais com o modificador 

qualificativo  sociais.  O especificador colônias,  por sua vez, estabelece a referência 

lexical  com o especificador sociais. 

 

Expansão : Definição  

MP2 - Uma colônia de formigas possui sempre uma morada coletiva, o 

formigueiro, que pode ser construído na terra ou nas árvores.  

A definição é compreendida como  um conjunto de predicações  a uma 

designação e  tem a função de expandi-la, além de enunciar  os atributos essenciais  do 

objeto . 

A expansão da designação nesta macroproposição  é  realizada a partir da 

referência remissiva a colônia, da  macroproposição 1, expandindo os conceitos 

apresentados  e enunciando os atributos,  a partir do uso dos   especificadores terra e 

árvore. 

 

Expansão – Individuação 1: Descrição do formigueiro  

MP3 - Nos formigueiros existem inúmeras câmaras e túneis, onde são 

armazenados os alimentos.  

MP4  -  Num formigueiro, encontramos a formiga-rainha, as formigas operárias, 

as larvas, as ninfas e os ovos. 

A categoria individuação compreende a especificação, distinção ou  especialização  

do objeto descrito. Nesta categoria foram incluídas as  macroproposições 3 e 4, 

considerando  que elas apresentam a descrição, particularizando  o  especificador  

formigueiro. 
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Expansão – Individuação 2:  Funções  das formigas numa morada coletiva 

MP5 - Enquanto as operárias cuidam dos ovos, das ninfas, da limpeza, da coleta 

de folhas e da preparação dos alimentos, a principal função da rainha é pôr ovos. 

 MP6 - A rainha vive numa câmara especial e deposita um ovo a cada dez 

segundos. 

Nesta categoria foram incluídas as macroproposições  5 e 6, considerando-se  

que a categoria da individuação, segundo o modelo apresentado, pode  referir-se a um 

conjunto  de predicações permanentes  do ser descrito, diferenciando o ser da classe a 

que pertence  e  particularizando-o, enquanto indivíduo. Nas macroproposições, as 

características dos seres são apresentadas  a  partir do uso de especificadores  definidos 

operárias, rainha,  e as particularizações pelas   ações  das operárias cuidar, e  da 

propriedade específica   viver. A relação  com a macroproposição anterior é estabelecida 

com  o uso da meronímia  operárias. 

 

 

Individuação – Expansão 3: Reprodução e evolução  

MP7 - Em comparação com as outras formigas, ela vive muito tempo. Ela pode 

viver por  15 anos e produzir até  4 milhões de formigas-filhas. 

MP8 - Os ovos da formiga-rainha, muito pequenos, desenvolvem-se e se tornam 

larvas.  

MP9 - Depois de algumas semanas, a larva torna-se uma ninfa e forma um 

casulo ao seu redor. Esse estágio permanece por algum tempo, até que a formiga saia do 

casulo, já adulta.  

Na categoria expansão, a reprodução e evolução são expressas pelas 

macroproposições 7, 8  e 9,  por meio da propriedade pode viver,  pelas ações 
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desenvolver e tornar,  pelo   conjuntivo  temporal depois  e  pelos quantificadores  

indefinidos algumas e algum. A relação com a macroproposição  6 é  estabelecida a 

partir do pronome referencial ela, relativo à formiga-rainha.  

O esquema que representa  as relações entre as macroproposições do texto 

descritivo-informativo  pode ser construído da seguinte forma: 

 

                                                                     Fio condutor  : Fomigueiro 
 
 
Condensação                                                                  Expansão 
 
Designação                             Definição                          Descrição 
                                                                                           do formigueiro 
 

            MP1                              MP2                       MP3 A MP4  
  Bloco1                                      Bloco 2                                 Bloco 3  
 
 
 
 
                                                                           Funções da formigas      Reprodução 
                                                                         (numa morada coletiva)       e evolução 
                                                                              MP5 A MP6                    MP7 A MP9 
                                                                           Funções da formigas           Reprodução 
                                                                           (numa morada coletiva)       e evolução 
                                                                               MP5 A MP6                    MP7 A MP9 
A partir   da análise  das  macroestruturas  e do nível microestrutural elaborou-se 

uma análise semiproposicional  dos textos utilizados  na pesquisa,  como forma de  

definir  a estrutura e as relações das proposições individuais. Em seguida, a partir de 

modelos de análise de textos retextualizados, propostos  por Solarz (1994), Corrêa, 

(1996),  Gualberto (1997) e Falleiro (2001), elaborados a partir do modelo   estratégico 

de leitura proposto por Dijk e Kintsch,  foram construídas   grades  comparativas  entre 

as macroproposições  dos textos utilizados na pesquisa e os textos produzidos por cada 

sujeito,  como forma de realizar a análise entre o texto original e o texto retextualizado 

(anexo 6). A partir desta comparação, foi  possível  identificar  quantas e quais 

macroproposições foram recuperadas pelos alunos, nas quatro séries e nos dois tipos de 

textos.   
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Considerando  que a construção de macroproposições é  realizada por meio de  

regras de redução semântica, as macrorregras, como proposto por Dijk e Kintsch 

(1996), a partir da macroestrutura textual  foi possível  comparar que elementos da base 

textual  os sujeitos reorganizaram e de que forma foram construídas as reorganizações. 

Foram consideradas portanto, neste trabalho, as reorganizações   como: reformulação 

total e  parcial, reprodução integral, omissão, acréscimos  apropriados e não- 

apropriados. Estas construções são  descritas  a seguir, com a exemplificação  de cada 

uma delas e apresentação das macroproposições do texto original. 

I - Reformulação total 

Esta reorganização ocorre quando o sujeito reformula a macroproposição 

integralmente.  Por exemplo, a  MP6 do texto narrativo,  Na frente da TV  as formigas 

jovens cantam  e dançam  e dizem que pretendem fazer o samba balançar o 

formigueiro, é  retextualizada sujeito 3C   da seguinte forma:  “ e as formigas jovens 

ficavam tudo olhando ela cantá e também aplaudindo”. 

 

II - Reprodução parcializadora  

A reprodução parcializadora é uma reorganização em que o leitor retextualiza 

apenas parte das informações de uma macroproposição. Este tipo de reorganização pode 

ser  observado  na MP7, do texto descritivo-informativo, Em comparação com as outras 

formigas, ela vive muito tempo. Ela pode viver por 15 anos e produzir até 4 milhões de 

formigas-filha , e que foi retextualizada pelo sujeito 2G, apresentando apenas parte das 

informações: “e as formigas têm 15 anos de vida.”   O exemplo  demonstra que o sujeito  

ao retextualizar  apresenta apenas alguns dados da macroproposição  lida, excluindo 

outros como a comparação entre  o tempo de vida da  formiga-rainha e das demais 

formigas  e a produção de ovos. Além disto, a partir do texto de entrada que   
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apresentava de forma imprecisa o tempo de  vida, o sujeito retextualiza de forma precisa  

a duração de vida da rainha  

. 

III - Reprodução integral 

Esta reorganização ocorre quando o sujeito reproduz de forma integral   a 

macroproposição  do texto de entrada .  Por exemplo,  a MP1 do texto descritivo-

informativo,  as formigas  são insetos sociais que vivem em colônia, é  retextualizada 

pelo  sujeito 4G  da seguinte forma: “  As formigas são insetos sociais que vive na colônia”. 

Neste caso o sujeito apenas reproduz o que leu, sem alterar  as informações recebidas. 

 

IV - Omissão  

Esta reorganização caracterizou-se pela omissão de partes das macroproposições 

do texto de entrada, de tal forma que o sentido é comprometido, ou pela omissão de uma 

macroproposição de forma integral. É interessante observar que tanto no texto narrativo  

quanto no descritivo informativo, os percentuais de omissão são superiores a 50% do 

texto de entrada. As razões para este percentual serão  discutidas no capítulo quatro.  

 

V - Acréscimo Apropriado 
Este tipo de reorganização ocorre  quando o sujeito acrescenta informações que 

não se apresentavam na base textual, mas que são condizentes com a idéia geral da 

macroproposição.  Na macroproposição 9, que apresentava a informação, Depois de 

algumas semanas, a larva torna-se uma ninfa e forma um casulo ao seu redor. Esse   

estágio permanece por algum tempo, até que a formiga saia do casulo, já adulta, o 

sujeito 3 H retextualizou como: “ os ovos vão rachando e vão nascendo as formiguinhas -

filhas que ficam adultas”. Neste exemplo, o sujeito acrescenta informações que não se 
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apresentam no texto, mas que fazem parte de seu conhecimento de mundo, como o 

nascimento de  aves. 

 

VI - Acréscimo não apropriado  

Ao contrário do acréscimo apropriado, o sujeito retextualiza a macroproposição 

acrescentando informações que não são apropriadas ao detalhamento da informação ou 

que contradizem as informações do texto de entrada. Exemplificando, a 

macroproposição 3, no texto narrativo com as informações, A formiga chefe fechou a 

porta e disse que já que a cigarra passava o verão cantando, deveria aproveitar o 

inverno para dançar, foi apresentada na retextualização do sujeito 3 G, como: “Aí as 

formiga pegou e deixou ela entrar prá ela dançar. Aí ela dançou e fez sucesso na TV”.   Neste 

exemplo, o sujeito retextualiza apresentando  um acréscimo   não-apropriado, já que  

estas   informações  não se apresentavam  na base textual.  

 

A  compreensão de um texto envolve não só a construção de macroproposições,  

mas também o estabelecimento de relações entre elas, pois  são estas relações  que  

garantem  a construção de  uma estruturação  coerente. Em conseqüência disto, a partir   

dos textos retextualizados  e  considerando  as macroproposições  construídas pelos 

sujeitos,  analisaram-se as formas e as  relações estabelecidas entre estas   

macroproposições.Como este trabalho não objetiva a análise apurada dos  elementos 

coesivos, as relações foram estabelecidas por meio  de marcas formais  entre as  

macroproposições, segundo o modelo proposto por Hallyday e Hassan (1978). De 

acordo com os autores, as relações causais são expressas por marcadores do tipo:  assim, 

deste modo,  por isto, etc., ou  por meio de uma expressão. A identificação das relações 

causais foi definida de acordo com o modelo de  van den Broek  e os princípios por ele 
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propostos: prioridade temporal, segundo a qual, uma causa nunca acontece após a sua 

conseqüência; operatividade, que implica  ser a causa ativa no momento da ocorrência 

da conseqüência;  e necessidade, segundo  a qual, a causa determina a conseqüência ou 

há dependência da conseqüência em relação à forma; a suficiência, critério  pelo qual 

considera-se que  determinada causa  é suficiente para seu conseqüente. Segundo este 

modelo, são  dependentes do texto os critérios de  necessidade e suficiência. Os 

resultados são apresentados  quantitativamente, apenas como forma de   comparar o 

desempenho entre as séries, no estabelecimento de relações.  

Em suma, o que se pretende demonstrar com estas análises são as  estratégias de   

processamento cognitivo na leitura de um texto narrativo e de um descritivo-

informativo, em alunos de 1a a 4a séries. Isto será demonstrado a partir  dos resultados 

do teste de  questionamento e da  retextualização, segundo os critérios apresentados,  o  

que possibilitará definir  como estes alunos  compreendem os dois tipos de textos. 

Os resultados   são apresentados  no Capítulo 3. 
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Capítulo III 

 
Resultados  

 
 
 

Este capítulo, dividido em duas  partes, apresenta a análise  dos resultados 

obtidos, segundo os critérios já explicitados  no capítulo sobre a metodologia. Na 

primeira parte são apresentados os resultados do teste questionamento, construído 

com questões fechadas, balanceadas em relação a questões  direcionadas tanto ao 

reconhecimento textual quanto ao tratamento inferencial. Os resultados foram 

cruzados por série  e tipo de texto e  por série e tipo de questão. Na segunda parte,  

são apresentados os resultados do teste de retextualização, considerando-se  quantas 

e quais  macroproposições foram  construídas em cada série e  os relacionados ao 

total e ao tipo de reorganizações construídas pelos sujeitos. Finalmente, descrevem-

se os resultados obtidos através da  análise de relações, apresentando-se  

quantitativamente como os sujeitos estabeleceram as relações entre as 

macroproposições na retextualização do texto narrativo e do descritivo-informativo.  

 

 

3.1  Teste de questionamento  

A partir dos  percentuais  globais, obtidos por meio  das  respostas 

consideradas  corretas, pode-se  observar que apenas os resultados da   segunda série 
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são inferiores à média de 70% definida para este trabalho  nos dois tipos de textos. 

Os resultados são apresentados no Gráfico  1.  
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Gráfico 1. Desempenho global para  o  teste de questionamento. 

Pode-se perceber que, tanto no texto narrativo como no descritivo-

informativo, há um percentual progressivo entre a primeira, a terceira  e  a quarta 

série e  um desempenho inferior na média percentual, definida em 70%, para a  

segunda série  nos dois tipos de textos. Observa-se ainda que o percentual mais alto 

foi encontrado para o texto descritivo-informativo (92,1%) na quarta série, 

contrariando a expectativa de que o texto narrativo, mais utilizado nas práticas 

escolares, apresentasse maior índice no desempenho.  

As médias percentuais indicam   que,  ao responder perguntas  sobre os dois 

tipos de textos, apenas a segunda série  não apresentou resultados satisfatórios, isto é, 

igual ou superior a 70%. Portanto, na primeira, terceira e quarta séries, os resultados 

demonstraram que ler  e responder questões sobre os textos lidos não apresentou, 

para os alunos, dificuldades  na compreensão. 
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No entanto, ao  analisar  os resultados por tipo de questão,  inferenciais  e de 

reconhecimento textual, observa-se  que  o maior percentual  de acerto  se deve às 

questões  de reconhecimento textual  que exige apenas que os alunos localizem  as 

respostas no texto, nos dois tipos de textos. No Gráfico  2 são apresentados os 

resultados relativos ao   tipo de questões.  

 

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

Rec.Text Narrativo Descritivo Inferencial Narrativo Descritivo

1ª  s é rie 2 ª  s é rie 3 ª  s é rie 4 ª  s é rie

 

Gráfico 2. Resultados por série e tipo de questão. 

 

Pode-se constatar que as questões de reconhecimento textual apresentam 

resultados superiores às questões inferenciais, em todas as séries. Constata-se ainda 

que, neste tipo de questão, apenas a 2a  e a 4a série obtiveram resultados inferiores à 

média de 70%  nas questões inferenciais  referentes ao texto narrativo, e que, no 

texto descritivo-informativo, apenas a 2a série apresentou índices abaixo da média.  
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Considerando que nas questões  de reconhecimento textual os alunos 

precisariam apenas reconhecer  partes dos textos lidos para escolher as respostas, e 

que as questões inferenciais deveriam apresentar melhor desempenho, comprovando 

a compreensão dos  dois tipos de textos, pode-se levantar a hipótese de que os alunos 

não compreenderam os textos lidos. 

Como forma  de  verificar  a hipótese  de que os alunos  apresentaram baixo nível de 

compreensão, analisaram-se os textos produzidos no teste de retextualização  cujos 

resultados são apresentados na segunda parte. 

 

3.2  O teste de retextualização  

Nesta segunda parte, são apresentados os resultados do teste de  

retextualização, considerando o desempenho global em cada tipo de texto, o total e o 

tipo de macroproposições retextualizadas,   por  série. Além disto, apresentam-se os  

totais e os tipos de reorganizações construídas na leitura dos textos e  análise das 

relações estabelecidas entre as macroproposições recuperadas. 

O desempenho global na recuperação de macroproposições em cada série é 

apresentado no  Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Desempenho global - Recuperação de macroproposições.  
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Estes resultados indicam, em todas as séries, o baixo índice de compreensão 

do texto  descritivo-informativo em relação ao narrativo, já que  todos os resultados 

apresentaram  percentuais abaixo da média de 70%.  

 Em relação  ao texto narrativo, apenas a 3a e a 4a séries apresentam 

resultados satisfatórios, com  a média acima de 70%. Os dados sugerem que  os 

alunos não estão acostumados à leitura de textos descritivos-informativos e  que o 

desenvolvimento de  habilidades  na  leitura deste tipo de  texto não faz parte das 

práticas escolares. Os resultados indicam ainda que a compreensão de textos 

narrativos só apresenta resultados   satisfatórios na 3a e 4a séries. 

Como forma de  verificar as hipóteses anteriores, analisou-se a recuperação 

de macroproposições nas retextualizações realizadas pelos sujeitos, em cada série. 

Desta forma foi possível analisar  quantas e quais macroproposições  foram  

construídas  nos dois tipos de textos. 

No texto narrativo, pode-se comprovar que todas as macroproposições foram  

recuperadas pelos sujeitos. Os resultados são apresentados no Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Recuperação de macroproposições do texto narrativo. 
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Pode-se  observar que no texto narrativo os resultados com índices acima da 

média de 70% , em todas as séries, foram obtidos na recuperação  da 

macroproposição  1, situação da cigarra e da formiga. Já na  macroproposição 2, 

mudança de situação da cigarra e da formiga, o  único percentual abaixo da média 

refere-se aos resultados da 2ª  série, enquanto  a macroproposição  3, reação das 

formigas, apresentou índices de recuperação acima da média apenas para a 3a e a 4a 

série. 

Os resultados da recuperação destas macroproposições  indicam que os  

alunos recuperam   com índices altos a macroproposição 1, por ser a introdução da 

história conhecida da fábula da cigarra e a formiga. Na macroproposição 2, ainda 

parte original da história, apenas a  segunda  série   obtém percentuais abaixo da 

média, indicando que  neste período escolar, mesmo a parte  do texto que faz parte 

do conhecimento prévio dos sujeitos  apresentou   problemas  na compreensão.  Em 

relação à macroproposição  3, os índices de recuperação demonstram  que apenas a 

terceira e quarta  séries  apresentam desempenho satisfatório, acima da média. 

Apesar de estas macroproposições serem  parte da história conhecida pelos alunos, 

estes dados indicam  que, na 1a e 2a séries, mais de um  evento  no texto narrativo 

causa problemas na  compreensão  do texto. 

Nos resultados da recuperação  da macroproposição  4, mudança na situação  

da cigarra e da formiga, apenas a  3a série obteve o índice  de 75%. 

Em relação aos resultados da  macroproposição  5,  conseqüências, nenhuma 

das séries apresentou  percentuais acima da média e nos resultados da 

macroproposição  6, resultados, apenas a 4a série obteve valores  com  75%. 
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Estas macroproposições apresentam eventos novos à história   conhecida e os 

resultados demonstram que,  ao ler  eventos que não fazem parte da fábula original,   

os alunos  não os recuperam, como no caso  da macroproposição  5, ou então apenas 

uma das séries, a 3a ou a 4a, consegue obter resultados acima da média, na 

retextualização. 

Estes  resultados  indicam dificuldades na compreensão de eventos novos no 

texto narrativo e contradizem  os dados encontrados nos percentuais  relativos ao    

teste de questionamento, quando os índices  demonstraram a  compreensão do texto  

(Gráfico 1). Em resumo, os dados indicam   que,   apesar da prioridade do texto 

narrativo nas atividades escolares, os alunos não conseguem compreender textos  que 

apresentem eventos diferentes daqueles que não fazem parte  de seu conhecimento 

prévio, como neste caso  a  versão nova  da fábula da cigarra e a formiga. 

Em relação à recuperação de macroproposições do texto  descritivo-

informativo, pode-se perceber  que  apenas a macroproposição  7,  parte do grupo 

reprodução e evolução, foi  recuperada com  índices  acima da média, conforme 

apresentado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Recuperação de macroproposições do  texto descritivo-informativo. 
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A macroproposição 7, que apresentou resultados superiores à média, é parte 

do grupo que compreende também  as macroproposições  8 e 9,   reprodução e 

evolução. No entanto, observa-se que os resultados das macroproposições 8 e 9 

apresentaram resultados inferiores à média, indicando, portanto, que os alunos 

conseguem recuperar apenas parte das informações. Observa-se  ainda  que a 

macroproposição  3,  parte do grupo descrição do formigueiro, não foi retextualizada 

pela  2a série e que a macroproposição  8, parte do grupo reprodução e evolução, não 

foi  recuperada pela 4a série. 

Os resultados da recuperação de macroproposições  do texto descritivo-

informativo indicam  o baixo nível de compreensão por todas as séries e contradizem 

os resultados  encontrados  no desempenho global  do teste de questionamento 

(Gráfico 1), quando apenas a 2a série  apresentou índices abaixo da média, 

demonstrando dificuldades na compreensão deste tipo de texto.  

Como forma de  comparar o desempenho entre o  teste de questionamento e o 

teste de retextualização, a partir das médias percentuais globais   nos dois tipos de 

testes, elaborou-se o  Gráfico 6. 
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Gráfico 6. Comparação: Desempenho global do teste de questionamento e de retextualização. 



 46

 

           Estes resultados demonstram  o  desempenho superior para o teste de 

questionamento, quando os alunos apenas responderam perguntas sobre os dois tipos 

de textos. Analisando-se os resultados, em relação aos dois tipos de testes, observa-se  

que  no de questionamento  todas as séries apresentam resultados iguais  ou 

superiores à média de 70%, para o texto narrativo.  A partir destes dados sobre o teste 

de questionamento,  pode-se postular que  os alunos têm  bom desempenho na leitura 

de textos narrativos, de maneira geral, e que na leitura do texto descritivo-

informativo apenas a segunda série apresenta dificuldades na compreensão. 

No entanto, quanto à  retextualização, os resultados demonstram índices 

inferiores ao teste de questionamento para os dois tipos de textos,  em todas as séries.  

Por outro lado, nos resultados do texto  narrativo percebe-se que há 

progressão entre as séries, mas   na terceira e quarta séries, únicas a apresentarem 

resultados acima da média, estes  resultados são  muito próximos, 70,8% e 72,9%,  

demonstrando que  estas séries se nivelam, não apresentando progressão real entre 

elas. 

Portanto,  estes resultados indicam que  os  alunos apresentam melhor 

compreensão do texto narrativo, em todas as séries, a partir do teste de 

questionamento quando devem responder perguntas sobre o que leram.   

Em relação ao texto descritivo-informativo,  no teste  de questionamento  

apenas a segunda série não apresentou resultados satisfatórios, com índices que 

demonstrassem 70% de compreensão das informações lidas. Entretanto, no teste de 

retextualização, os resultados demonstraram que no texto descritivo-informativo 
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todas as séries,  e não  apenas a segunda, apresentaram resultados inferiores à média  

de 70%, indicando que  os alunos não compreenderam as informações lidas.                    

 Pelos  resultados, pode-se perceber ainda que na retextualização do texto 

narrativo apenas a terceira e a quarta série apresentaram resultados acima da média 

de 70%, contrariando a hipótese apresentada,  a partir dos resultados encontrados no 

teste de questionamento, de que todas as séries apresentavam bom desempenho na 

leitura de texto narrativo.                                  

Em resumo, no teste de questionamento, todos os alunos apresentaram bom 

desempenho no texto narrativo  e  apenas  a  segunda série apresentou baixo 

desempenho  na compreensão da história. Entretanto,  no teste de retextualização,  

pode-se observar que o percentual de 70%, que demonstraria a  compreensão  dos 

textos, foi obtido apenas  para a terceira e a quarta série, na leitura do texto narrativo. 

Analisaram-se, em seguida, os dados relativos as reorganizações construídas 

pelos sujeitos na retextualização dos dois tipos de textos. Estes dados foram  

analisados  segundo os critérios já explicitados na metodologia, como  reorganização  

totalizadora,   parcializadora,  reprodução integral,  omissão  e  acréscimos 

apropriados e não apropriados.  

 O Gráfico 7   apresenta os resultados percentuais das reorganizações 

construídas na retextualização do  texto  narrativo, nas quatro  séries. 
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Gráfico 7 . Construção de reorganizações do texto narrativo3. 

 

Constata-se  que  o acréscimo não-apropriado  na  segunda série obteve os 

maiores percentuais: 83,2 %.  Nos resultados por série, comprova-se que os 

percentuais  mais   altos  foram    encontrados na  1a série,  para  o acréscimo não 

apropriado com   54,5%;   na segunda   série,  o acréscimo não-apropriado também 

recebe o maior percentual  com  83,2%;  na terceira  série  a reformulação total  com 

69,2,  e   na     4a  série,  a reprodução integral, com 75%. Estes dados demonstram 

que   há a predominância de um tipo de reorganização na primeira e segunda séries  e  

reorganizações de tipos diferentes na  3ª e 4ª séries. Observa-se ainda que em todas 

as séries o percentual  para  a omissão é superior a 50%. 

O Gráfico 8, apresenta a construção de reorganizações do texto descritivo-

informativo. 
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Gráfico 8. Construção de reorganizações do  texto descritivo-informativo. 

 
Pode-se observar que o  maior percentual na  construção de reorganizações do 

texto descritivo-informativo é encontrado para  a   reformulação  total, na 1a série,  

com 90%. Comprova-se ainda que  a omissão apresenta percentuais  acima de 50%, 

em todas as séries. Estes dados sugerem que os alunos de 1ª série não retextualizaram  

o texto  descritivo-informativo a partir das informações  do texto de entrada. Já a  

partir da segunda série os resultados  indicam  não haver compreensão do texto,  já 

que  mais de 50% das informações lidas foram omitidas.  

Os resultados encontrados na análise  das reorganizações  indicam que, na 

retextualização do texto narrativo, os sujeitos constroem o texto de forma diferente 

na terceira e  quarta séries. Enquanto a 1a série e a 2a série acrescentam informações 

não-apropriadas ao texto,a 3a  reformula  totalmente  e a quarta reproduz 

integralmente o  texto de entrada. Já no texto descritivo-informativo, a primeira série  

reformula 90% do texto, e a segunda, a terceira e a quarta séries  omitem mais de 

70% do texto lido. 

                                                                                                                                                                          
3 Os dados relativos à construção de reorganizações são apresentados  com as seguintes abreviaturas: R.tot, reformulação 
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A partir dos textos  retextualizados,   analisaram-se as   formas e as  relações 

estabelecidas entre  as macroproposições  construídas pelos sujeitos. Os dados foram 

analisados,  quantitativamente, pelas relações construídas, por série e por tipo  de texto, 

conforme apresentado na metodologia.  Como este trabalho não objetiva a análise mais 

refinada de elementos coesivos, como anáforas associativas e coesão colocacional, as 

relações foram estabelecidas por meio de marcas formais  entre as  macroproposições, 

segundo o modelo proposto por Hallyday e Hassan ( 1978).  Constatou-se  na  análise 

quantitativa  que todas as séries estabeleceram relações entre as macroproposições 

construídas  e que os percentuias de relações são superiores no texto narrativo, como 

apresentado no Gráfico 9.   
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    Gráfico 9.  Relações estabelecidas. 

             Nos dados relativos ao texto narrativo pode-se observar que  há acréscimo 

nos valores das médias de relações estabelecidas da primeira para a segunda, e da 

segunda para a terceira série. Observa-se  ainda  que  na quarta série há um 

decréscimo de dois pontos percentuais em relação à terceira série, o que indica que a  

                                                                                                                                                                          
total; R. Parc., Reformulação parcial; Re. In, Reprodução Integral; Omiss, omissão;  A . Aprop., Acréscimo Apropriado; A -N--
Aprop, Acréscimo não apropriado. 
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última série da primeira etapa do ensino fundamental estabelece menos relações entre 

macroproposições na retextualização  de um texto narrativo.  

            Já no texto descritivo-informativo, pode-se  constatar que  a 2a série é a que 

apresenta o menor valor para as relações estabelecidas, com 7,0%, abaixo do 

percentual  apresentado pela primeira série, 10%, e que  o resultado da 4a  série  

apresenta  um decréscimo de 4,0% em relação  à 3a  série. Comprova-se ainda que  

índices significativos  nos valores das porcentagens não ocorrem de uma série para a 

série subseqüente, mas apenas da primeira  (10,0%) para a terceira série, que 

apresentou acréscimo de 12,0%, no valor da média. 

            Estes dados  indicam que na retextualização do texto narrativo   há progressos 

na construção de  relações entre as macroproposições da 1a  até  a 3a série e 

defasagem nos dados apresentados pela 4a série. Já na  retextualização do texto 

descritivo-informativo, os índices indicaram progressão apenas   da 1a para  a 3a série   

e   defasagem  em relação à  2a e à 4a  série . 

            A partir dos dados apresentados  em relação aos   dois tipos de testes, pode-se 

observar que,   ao responder perguntas, a partir dos quais o aluno   deve apenas  

reconhecer partes dos textos  lidos,  os resultados são satisfatórios  para o texto 

narrativo na 3a e 4a séries. Já  para o descritivo-informativo  a segunda série 

apresenta índices inferiores às demais. Ao se comparar,  no entanto, estes dados com 

os resultados apresentados no teste de retextualização, observou-se que  os índices 

são superiores  para o teste de questionamento, em todas as séries, indicando que  

compreensão da leitura na escola implica apenas  responder perguntas. 

           Estes resultados serão discutidos no Capítulo  4. 
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Capítulo IV 

Discussão dos resultados 

 

Este capítulo discute, em duas partes, os resultados apresentados no capítulo 

anterior. Na primeira parte são discutidos os resultados do teste de questionamento e, na 

segunda, os de retextualização. 

 

4.1 O teste de questionamento 

No desempenho global apresentado no Gráfico 1, constatou-se que, nos dois 

tipos de textos, apenas a 2ª série apresentou resultados inferiores à média. Isto pode 

ser explicado pela prática escolar vivenciada em escolas públicas. Os professores de 

segunda série, normalmente, trabalham as atividades de leitura como se os alunos já 

houvessem desenvolvido todas as habilidades de compreensão na primeira série. A 

partir daí, considerando que os alunos já dominam as habilidades de aquisição da 

leitura, eles desenvolvem apenas aspectos relacionados ao seu automatismo. Como 

citado por Corrêa (1998), “... os professores não costumam ultrapassar em muito a 

questão da fluência em leitura; da boa entonação, conforme os sinais de pontuação 

e da prosódia de algumas palavras consideradas difíceis de pronunciar”. 

Conseqüentemente, estes professores não desenvolvem atividades que priorizem a 

compreensão, não havendo continuidade do trabalho iniciado na série anterior, que 

permita aos alunos o desenvolvimento de habilidades de leitura. 
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Outro dado importante observado foi o percentual superior para o texto 

descritivo-informativo obtido apenas pela 4ª série e que não comprovou a hipótese de 

que o texto narrativo, por ser mais utilizado no cotidiano escolar, apresentaria 

percentuais mais altos. Este dado pode ser explicado por um problema metodológico, 

pois o teste para este tipo de texto apresentava maior percentual de questões de 

reconhecimento, que aquelas apresentadas para o texto narrativo. Os resultados 

sugerem, portanto, que os alunos da 4a série tiveram maior facilidade que os demais 

em reconhecer as respostas corretas, pelo fato de estarem  em contato com esses  

materiais há pelo menos quatro anos que, como afirma Calil (1994), apresentam 

perguntas de “ verificação da compreensão do texto lido, pelas quais o leitor é 

levado a tentar reconhecer ou selecionar informações para respondê-las”. 

A afirmação de Calil comprova ainda os resultados das quatro séries, por tipo 

de questão: constatou-se que, tanto no texto narrativo quanto no descritivo-

informativo, os percentuais foram superiores para as respostas às questões de 

reconhecimento textual (Gráfico 2). Portanto, as questões que exigiam 

processamento de inferências e, conseqüentemente, compreensão mais ampla dos 

textos, receberam percentuais abaixo daquelas que exigiam apenas a localização de 

respostas no texto. Constatou-se ainda que, nas questões inferenciais, apenas os 

alunos de  3ª série, no texto narrativo, obtiveram resultados iguais à média, e no texto 

descritivo a 1ª a 3ª e a 4ª séries  apresentam percentuais que demonstram respostas 

corretas às questões inferenciais. Mas, como os índices para estas questões são muito 

inferiores às questões de reconhecimento textual, os resultados sugerem a baixa 

compreensão dos textos. 

Constata-se, portanto, a partir destes resultados, que nas práticas de leitura 

escolar os sujeitos apenas respondem perguntas sobre o que lêem, confirmando a 
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pesquisa de Terzi, (1995), segundo a qual, “na escola, entender o texto é fazer o 

exercício que exige apenas a localização da resposta a partir de elementos da 

pergunta tomados como pista, sem considerar o significado”. Foi possível 

comprovar ainda que os resultados, tanto das questões de reconhecimento do texto, 

quanto das inferenciais, relativas ao texto descritivo-informativo, apresentaram 

índices inferiores ao narrativo em todas as séries.  Estes dados permitiram confirmar  

a hipótese 1, segundo a qual  os alunos não compreenderam os textos lidos, pois as 

questões que exigiriam maior  habilidade no uso de estratégias  mais refinadas de 

leitura apresentaram índices inferiores àquelas que exigiam apenas o reconhecimento 

de partes do texto. 

 

4.2 O teste de retextualização  

No desempenho global relativo à recuperação de macroproposições do teste 

de retextualização nos dois tipos de textos apresentado no Gráfico 3, constataram-se 

resultados superiores para a leitura do texto narrativo, sugerindo que os alunos 

apresentam maior habilidade na recuperação  deste tipo de texto.  No entanto, ao  

comparar  estes resultados  com o desempenho global no teste de questionamento, 

observa-se  que,  no teste de perguntas e respostas, apenas a 2a série apresenta 

resultados inferiores à média de 70%; já na retextualização, resultados superiores a 

este percentual  são encontrados apenas no desempenho dos alunos de 3a  e  4a séries. 

Estes dados  demonstram que apenas estas duas séries compreenderam o texto. 

Ao  comparar o desempenho entre as séries, em relação ao texto narrativo, 

pode-se verificar que há aumento nos percentuais de uma série para a subseqüente, 

indicando que, na recuperação de macroproposições, quanto maior a escolaridade, 
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maior experiência com este  tipo de texto e,  provavelmente,  maior  habilidade de 

sua  compreensão o aluno  adquire.  

Observaram-se, por outro lado, resultados inferiores à média nos índices 

obtidos pela primeira e segunda séries, confirmando as afirmações de Terzi (1995) de 

que “na primeira e segunda séries as atividades de leitura não têm como objetivo a 

construção de sentido, já que priorizam apenas a decodificação dos símbolos 

gráficos”. Constata-se, desta forma, que a prática de leitura escolar não permitiu aos 

alunos das séries iniciais o desenvolvimento de habilidades de compreensão do texto 

narrativo. Estes dados contradizem parte dos resultados das pesquisas realizadas por 

Vieira (1998), nas quais “há uma remarcável evolução no processo de compreensão 

da primeira para a segunda série”, mas confirmam os dados relativos à terceira e 

quarta séries, pois nas séries finais da primeira etapa do ensino fundamental o 

desempenho não apresenta diferenças que mostrem   melhoras no nível de  

aprendizado. 

Esta inabilidade é constatada  em todas as séries em relação ao desempenho 

na recuperação de macroproposições do texto descritivo-informativo, já que todos os 

períodos escolares apresentaram resultados abaixo da média. Este dado indica que o 

texto descritivo-informativo não faz parte das atividades de leitura na escola, o que 

confirma os questionamentos de Soares ( 2002). A partir do baixo desempenho 

obtido pelos  estudantes brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes, a pesquisadora questiona  o fato  “de que a escola e os professores ... 

podem não estar desenvolvendo adequadamente habilidades de leitura de textos 

informativos”, já que, segundo o relatório   (MEC, 2002), foi  este o tipo de texto 

privilegiado.  
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Confirma-se, portanto, que não há, nas práticas de leitura, a preocupação com 

o desenvolvimento de habilidades de compreensão de textos descritivos-

informativos, o que  comprova as pesquisas realizadas por Cattani e Aguiar (1986). 

As pesquisadoras, ao analisarem as propostas dos currículos para a leitura no 1o grau, 

constataram “a manipulação de histórias lidas, ouvidas ou  criadas por adulto ou 

pelos próprios alunos e reformulados pelo professor”, como material básico de 

leitura nas escolas. E Britto (1997) afirma que o livro didático “tornou-se modelo de 

ensino, que pressupõe uma concepção específica  de construção do conhecimento e 

uma determinada forma de relação com a informação”. Estas formas de relação com 

o conhecimento normalmente são apresentadas “a partir de textos fragmentados que 

aparecem no livro didático apenas como  escada para o ensino de gramática” 

(Sampaio, 2002).  Conseqüentemente, este tipo de prática pedagógica não 

proporciona aos alunos das séries iniciais a  oportunidade de  desenvolver 

habilidades de compreensão a  partir de diferentes tipos de textos.  

Desta forma, os resultados globais permitem refutar parte da hipótese 1 

segundo a qual os alunos não compreenderam os dois  tipos de textos. O que se 

constata  na leitura do texto narrativo é que a terceira e a quarta série apresentam  

índices superiores à média, e tudo leva a crer  que compreendem  de forma 

satisfatória o texto narrativo. Entretanto, no texto descritivo-informativo não foram 

encontrados índices que demonstrassem a compreensão em nenhuma das séries, já 

que os percentuais de recuperação das macroproposições não atingiram a média 

esperada. Portanto, a partir destes dados pode-se formular a hipótese 2, de que os 

alunos apresentam bom desempenho na compreensão do  texto narrativo,  na terceira 

e quarta séries e que no texto descritivo-informativo nenhuma das séries demonstrou 

habilidades de compreensão. 
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4.2.1 A recuperação de macroproposições  

Como forma de  verificar a hipótese 2, segundo a qual  apenas os alunos de 3a  

e 4a séries apresentam desempenho satisfatório na leitura do texto narrativo e que, no 

descritivo, nenhuma das séries  apresentou resultados que demonstrassem a 

compreensão, compararam-se os índices de recuperação das macroproposições, em 

cada série, nos dois tipos de textos.  

No texto narrativo, pode-se verificar que a  primeira série retextualiza a 

macroproposição 1  com percentuais acima da  média de 70% definida para esta 

pesquisa (situação da cigarra e da formiga) e a 2 (mudança de situação da cigarra e 

da formiga), com percentuais acima da  média de 70% definida para esta pesquisa. 

Já as outras quatro macroproposições apresentaram baixo nível de 

recuperação. Isto pode ser explicado pela diferença  entre o texto original  e o 

construído para a pesquisa. As duas macroproposições retextualizadas com índice 

igual ou superior à média fazem parte da introdução da história da fábula tradicional 

da cigarra e a formiga. O texto narrativo escrito especialmente para esta pesquisa, 

com base na fábula tradicional, apresentava seis  macroproposições, como já 

explicitado na metodologia. As duas  últimas macroproposições  apresentavam 

eventos novos ao texto, como as conseqüências e os resultados.  A fábula  foi  

trabalhada pelas professoras, como forma de  garantir o conhecimento prévio. Esta é,  

ainda,  uma atividade normal na escola, no início do segundo semestre letivo, quando 

são  desenvolvidas  atividades de leitura com  textos folclóricos. Portanto, os alunos 

conhecem a versão clássica da fábula, que é trabalhada desde a primeira série. Esta 

versão do texto apresenta, normalmente, quatro eventos: a situação da cigarra e das 

formigas, a mudança de situação da cigarra, a reação das formigas e a mudança na 

situação da cigarra e das formigas.  
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Por estarem acostumados à leitura da fábula original, os alunos da primeira 

série retextualizam apenas os eventos já conhecidos.  Os resultados sugerem, 

portanto, que  apenas eventos já conhecidos são lembrados pelos sujeitos da primeira 

série, no momento em que constroem  seus textos. 

Nos dados referentes à segunda série, constatou-se que apenas a 

macroproposição 1, o evento inicial da fábula original, é retextualizado. Este 

resultado, com menores percentuais de recuperação, em relação à primeira série, 

pode ser explicado pelo baixo rendimento que os alunos do segundo período escolar 

obtiveram no teste de questionamento, dados já apresentados, que também 

demonstram  a inabilidade na leitura de textos narrativos com diferentes eventos.  

Os resultados encontrados na retextualização realizada pelos alunos de 3a 

série comprovaram que os percentuais com índices iguais ou superiores à média 

estabelecida neste trabalho são os da macroproposição 1 (situação da cigarra), 2 

(mudança na situação da cigarra), 3 (reação das formigas) e 4 (mudança na 

situação da cigarra e das formigas). As quatro macroproposições fazem parte da 

fábula original. Desta forma, assim como na primeira e segunda séries, eventos 

novos, contidos nas macroproposições  5 e 6, não são retextualizados pelos sujeitos. 

Segundo Solé (1998), “na leitura de um texto a superestrutura desperta diferentes  

expectativas no leitor”, facilitando sua compreensão. Como os alunos só têm 

conhecimento dos elementos da narrativa que fazem  parte da fábula original, a 

superestrutura da fábula moderna não ativou as expectativas dos leitores, o que 

justifica, portanto, o fato de que os eventos novos do texto não tenham sido 

memorizados. 

Nos dados relativos aos textos construídos pelos alunos de quarta série, 

confirmou-se  que, além da retextualização  com percentuais satisfatórios das 
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macroproposições 1, 2 e 3,  houve  o  percentual que demonstra a compreensão da 

macroproposição 6 (resultados), o evento final da narrativa, diferente da fábula 

original. Isto parece indicar que, nesta série, os alunos já são capazes de retextualizar 

parte dos eventos já conhecidos, como também o  evento final que apresenta 

informações novas.  

No entanto, estes resultados não comprovam a compreensão total do texto. Isto 

porque, como já apresentado, o texto narrativo utilizado nesta pesquisa é constituído por  

uma seqüência encadeada de causas e conseqüências. Ao retextualizarem com baixos 

índices a macroproposição 4,  

Um grilo, repórter de jornal, assistiu à cena e transformou o fato num 

furo de reportagem. A cigarra foi convidada a comparecer a diversos 

programas de televisão e apresentou sua versão da história.  A formiga 

chefe, então, convocou toda a imprensa e desmentiu a história da 

cantora.   

os alunos deixam de estabelecer uma relação de causa entre esta 

macroproposição e a de número 3,  

A formiga chefe fechou a porta e disse que já que a cigarra passava o verão 

cantando, deveria aproveitar o inverno para dançar.   

Além disto, ao recuperar com  baixos índices a macroproposição  5, 

 a repercussão do caso tornou a cigarra famosa e o lançamento de um disco 

modificou seus invernos,  

os sujeitos  não estabelecem  a relação de conseqüência entre esta 

macroproposição  e a de  número 6, que apresenta o evento:  

Na frente da TV, as formigas jovens cantam e dançam e dizem que pretendem 

fazer o samba balançar os formigueiros. 
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Estes resultados indicam  que os alunos de 4ª série são capazes de retextualizar 

eventos já conhecidos do texto e retextualizam de forma localizada os eventos novos. 

O desempenho global da recuperação de macroproposições (Gráfico 3) indicam  

índices  superiores  para compreensão do texto narrativo em todas as séries, em relação 

ao texto descritivo-informativo. Entretanto, pela comparação do desempenho na 

recuperação  de  cada  macroproposição, os resultados sugerem que: na 1ª série, apenas 

eventos já conhecidos são lembrados pelos sujeitos, no momento em que constroem 

seus textos, os da segunda retextualizam  apenas o evento inicial, indicando que eventos 

novos apresentados no texto não são compreendidos. Na terceira série, assim como nas 

anteriores, os resultados indicam que eventos novos também não são retextualizados. Já 

na quarta série, o que se pode verificar é a retextualização dos eventos já conhecidos e a  

recuperação localizada de eventos novos. Estes resultados sugerem, portanto, que o 

processo de compreensão do texto narrativo pelos alunos das quatro séries é realizado 

apenas a partir de eventos que fazem parte de seus conhecimentos prévios. 

Por outro lado, se a prática pedagógica prioriza os textos narrativos nas aulas de 

leitura, como afirmam Cattani e Aguiar (1986), e se os alunos não processam de forma 

adequada  mais de um evento  no  texto lido (como no caso da primeira e segunda 

séries)  ou eventos novos (como na terceira e quarta séries), os dados sugerem que a 

leitura do texto narrativo tem sido realizada de forma mecânica, priorizando a 

decodificação e  os exercícios a partir de  questões de reconhecimento textual, como 

demonstram os resultados do teste de questionamento. 

Segundo Dell´Isola (1995), “a escola ... é o lugar onde ocorrem simulações de 

leitura, uma vez que os alunos são convidados a responder perguntas objetivas sobre os 

textos que lêem (ou decodificam) e o êxito do aluno está no índice de acerto a essas 

perguntas”. Isto pode ser confirmado quando se comparam os resultados entre o teste de 
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questionamento e o de retextualização apresentados no Gráfico 6. O que se comprova é 

que os índices para o teste de perguntas e respostas são extremamente superiores aos 

percentuais do teste de retextualização. E, ao responder perguntas que têm como 

prioridade o reconhecimento de partes do texto, os resultados são ainda mais altos, 

como demonstrado no Gráfico 2. No entanto, quando é preciso construir o texto a partir 

do que foi lido, os resultados comprovaram que a compreensão é realizada  apenas em 

partes do texto que fazem parte do conhecimento prévio, na 1ª, 2ª e 3ª  séries e de 

eventos novos, de forma localizada, na quarta série. 

Já os resultados relativos à recuperação de macroproposições do texto 

descritivo-informativo demonstram que nem mesmo as informações que fazem parte do 

conhecimento prévio são recuperadas. O que se constatou foi que a primeira, a segunda 

e a terceira série apresentaram resultados com percentuais inferiores a 70%, 

comprovando a baixa compreensão das informações presentes no texto. Nos resultados 

da quarta série, apenas a macroproposição 7 recebeu percentuais acima da média 

estabelecida nesta pesquisa e que apresentavam as informações:  

MP7 - Em comparação com as outras formigas, ela vive muito tempo. Ela pode 

viver por  15 anos e produzir até  4 milhões de formigas-filhas. 

 No entanto, esta macroproposição é parte do grupo reprodução e evolução, que 

engloba as macroproposições 8 e 9,  cujos índices foram inferiores à média e que  

apresentavam informações  que especificavam e particularizavam  a macroproposição  

anterior:  

MP8 - Os ovos da formiga-rainha, muito pequenos, desenvolvem-se e se tornam 
larvas.  
 

MP9 - Depois de algumas semanas, a larva torna-se uma ninfa e forma um 
casulo ao seu redor. Esse estágio permanece por algum tempo, até que a formiga saia 
do casulo, já adulta.  
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Isto demonstra que os alunos de quarta série recuperaram e  compreenderam 

apenas parte das informações do texto. Para Giasson, (1993,p.163), “os alunos têm mais 

dificuldades em compreender os textos informativos que os narrativos”. Citando 

diferentes pesquisas, a autora justifica a dificuldade de compreensão deste tipo de texto 

por “apresentarem muitas vezes conteúdos não-familiares”. No entanto, o texto 

utilizado nesta pesquisa, como apresentado na metodologia, descreve um formigueiro, 

parte da vivência das crianças, que, por residirem em periferia da cidade, têm contato 

com estes insetos. O tema é assunto das aulas de ciências na segunda série e além disto 

foram utilizados, como leitura prévia, textos de revistas que tratavam sobre a vida das 

formigas. A justificativa de Giasson, portanto, não pode ser confirmada no caso desta 

pesquisa. Mas a autora afirma  que a “falta de sensibilidade” dos alunos à estrutura do 

texto justifica a dificuldade de compreensão, já que “os leitores que são  sensíveis à 

estrutura do texto  lembram-se de mais informações e de informações de nível mais 

elevado ”. Considerando que os alunos retextualizaram com índices abaixo da média as 

macroproposições, não recuperando as informações, a afirmativa  da pesquisadora  

parece indicar que os alunos  desconhecem a estrutura do texto descritivo-informativo. 

Para Marquesi (1995), definir a superestrutura do descritivo implica especificar suas  

categorias: “a designação que compreende nomear e dar a conhecer, a definição que 

enuncia os atributos essenciais e específicos que  a  tornem inconfundível com outra, e 

a individuação que especifica, distingue, particulariza, torna individual”. Desta forma, 

o texto desta pesquisa designava, dando a conhecer as formigas, na macroproposição 1, 

as macroproposições 2, 3 e 4, que definiam a colônia e o formigueiro, as 

macroproposições de 7 a 9 que demonstravam a individuação, particularizando as 

funções no formigueiro. O que se constatou, no entanto, é que, ao retextualizarem 
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apenas parte da individuação, os alunos não são “sensíveis à estrutura” do texto, no 

dizer de Giasson, o que impediu a recordação das informações .  

Para Giasson, ainda, o leitor hábil é capaz de identificar a organização do texto  

 “e escolher de seu repertório de estruturas a que corresponde melhor  à 

estrutura do texto que vai  ler ...Apesar das habilidades de se servirem da 

estrutura do texto  se desenvolver com o tempo, pode acontecer que os leitores 

não  utilizem essa estrutura porque não  sabem  que é útil fazê-lo; daí a 

importância de ensinar” (p.163).  

 

Estas considerações indicam, portanto, que os alunos não são leitores 

proficientes na leitura do texto descritivo, por não apresentarem a escolha do repertório 

adequado à sua estrutura  e  evidenciam, principalmente, a importância de que lhes 

sejam ensinadas estas habilidades. Os questionamentos  de Soares (2002) “de que  a 

escola  pode não estar desenvolvendo adequadamente habilidades de leitura de textos 

informativos”, são  novamente confirmados. 

A explicação para a recuperação das macroproposição, com baixo percentual, 

poderia ser esclarecida pelas pesquisas de Dijk e Kintsch(1996). Segundo os autores, o 

limite da memória  não possibilita  o armazenamento de   todas as proposições de uma 

base textual. Esta afirmação poderia justificar a retextualização das macroproposições 

que fazem parte do conhecimento prévio do aluno no caso do texto narrativo, mas não 

justificaria os baixos percentuais de  retextualização de todas  as  macroproposições  do 

texto descritivo-informativo. O que se pode constatar é que o texto descritivo-

informativo,  apesar de apresentar informações que fazem parte do conhecimento de 

mundo do aluno, não  foi compreendido.  

Portanto, os resultados da recuperação  de cada uma das macroproposições nos 

dois tipos de textos não confirmaram a hipótese 2, segundo a qual os alunos de terceira 

e quarta séries apresentaram desempenho satisfatório na leitura do texto narrativo, mas 
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confirmaram a baixa compreensão do texto descritivo-informativo. Estes resultados 

podem ser confirmados pelas práticas de leitura escolar. Araújo (1999), ao analisar as 

práticas de  leitura em sala de aula, explica  as causas das deficiências  na compreensão 

dos textos: 

“Analisar a leitura na sala de aula mostrou haver duas perspectivas 
diferenciadas de trabalho com a leitura. Em uma dessas perspectivas, que 
denominamos práticas de sistematização da leitura, a ênfase do trabalho recai 
quase que exclusivamente no desenvolvimento das habilidades de fluência, 
entonação e rapidez no processo de decodificação dos signos lingüísticos e no 
trabalho com atividades gramaticais. Para tanto, utilizam-se 
predominantemente textos retirados dos livros didáticos. A outra perspectiva de 
leitura, que denominamos práticas com possibilidades de leituras, busca 
diversificar os gêneros e suportes textuais utilizados nas atividades de leitura, 
mas conserva as formas e objetivos de trabalho das práticas de sistematização 
da leitura, no caso do jornal, ou delegam essas tarefas para as famílias, no caso 
dos livros de literatura”. 

 

Pelas observações de Araújo, pode-se explicar o baixo rendimento das séries nos 

dois tipos de textos. O livro didático, a ênfase nos aspectos mecânicos da leitura e as 

atividades gramaticais são a tônica do trabalho com o texto. E as práticas denominadas 

pela autora como “possibilidades de leitura”, no caso do jornal, que poderia ser utilizado 

na compreensão de diferentes tipos de textos, e o livro de literatura, recebem o mesmo 

tratamento metodológico de desenvolvimento: apenas a mecanização e não o 

desenvolvimento de habilidades de  compreensão.  

Em pesquisa realizada com professores do ensino fundamental (Franco,1997), 

foi possível observar  que a mecanização da leitura na escola começa no processo de 

alfabetização e se estende pelas demais séries. No período de alfabetização, 

normalmente, os professores são despreparados para a função. Mesmo quando 

pretendem inovar a prática pedagógica não usando livros didáticos, trocando-os  por  

diferentes portadores de textos como  o  trava-línguas, os rótulos de supermercado, o 

jornal  e os livros  de literatura, estes materiais transformam-se em  didáticos,  já que 
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são utilizados para procurar letras  ou para ler em voz alta e com rapidez. Os exercícios 

de compreensão e, eventualmente, aqueles que exigem o processamento de inferências 

são passados no quadro, para que os alunos copiem as respostas, porque eles não sabem 

ler nem escrever. A concepção de que se aprende a ler com a ajuda do professor passa 

pela concepção de que é copiando que se aprende. De 2ª a 4ª série, o que se observa são 

exercícios do livro didático, com perguntas livrescas, como afirma Terzi (1995), ou o 

uso do jornal para recortar palavras com dificuldades ortográficas e para ouvir a leitura 

pelo professor, em voz alta. O livro de literatura, quando usado, recebe o mesmo 

tratamento didático, isto é, ler para responder perguntas. Além disto, a leitura em coro, 

nas atividades diárias  em todas as séries, para melhorar a velocidade na leitura, deixa os 

professores satisfeitos, quando todos conseguem ler juntos,  e segundo   os professores 

“eles melhoram muito a leitura, mas a compreensão...”.2 

A leitura do texto informativo de ciências, de geografia, história ou de textos 

matemáticos é passada no quadro, com textos simplificados, “para ficar mais fácil de 

estudar”. A pesquisa escolar, que poderia ser um excelente instrumento para o 

aprendizado da leitura do texto informativo, é feita pelos alunos, fora da escola, sem 

ajuda do professor, com recortes de revistas e jornais e colados em cartazes pelos 

murais, muitas deles  apresentando  colagens de  cópias de livros.  

Em conseqüência, se estes são os objetivos da escola no ensino da leitura, os 

procedimentos didáticos para o conhecimento da estrutura de diferentes tipos de texto é 

inexistente, o que sugere que  a escola não prepara leitores proficientes. Os dados de 

Araújo confirmam, novamente, a comparação entre os resultados globais do teste de 

questionamento e o de retextualização (Gráfico 6): no teste de questionamento, os 

resultados são expressivamente superiores ao teste de retextualização, o que parece 

                                                           
2 -Relatos  coletados durante a pesquisa ‘O professor e o livro didático” realizada pela pesquisadora, com professoras   da rede pública de Juiz de 
Fora,MG, em 1997. 
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demonstrar que as práticas de leitura mecânica, baseadas nos livros didáticos citados 

pela autora, são a base do ensino da leitura escolar. 

Os resultados encontrados nos dois tipos de testes confirmam os resultados do 

relatório do Sistema de Avaliação do Ensino Básico - SAEB de 1999 (MEC,2000). De 

acordo com o documento, os testes aplicados a alunos de 4ª série demonstraram que, de 

maneira geral, os alunos da 4ª série do Ensino Fundamental  são capazes de ler, com 

compreensão localizada, textos pequenos e simples, com temáticas próximas à sua 

realidade”.  Considerando que os textos utilizados nesta pesquisa fazem parte da 

realidade dos alunos e que os conhecimentos prévios, por meio da leitura de diferentes 

textos sobre o assunto foram utilizados pelos professores, pode-se, com base nos 

resultados da recuperação de macroproposições, afirmar que  a compreensão localizada 

citada pelo MEC é realmente a habilidade de leitura que a escola desenvolve em quatro 

anos de escolaridade. O que, segundo Rocha (1991), “caracteriza as dificuldades dos 

leitores em elaborar construções lingüísticas mais complexas” e que conforme os 

resultados da pesquisa de   Moura (1982) evidenciaram, “se faz necessário tomar 

medidas urgentes como a capacitação de docentes para o ensino de leitura”, o que, 

segundo Vitoretti (1984), oportunizaria  à escola repensar: 

 

           “... sobre que habilidades de leitura relacionadas à compreensão devam 
ser desenvolvidas de primeira à quarta série do primeiro grau, distribuindo-as 
no decorrer das quatro séries, de forma lógica, seqüenciada e de acordo com o 
desenvolvimento geral da criança; b) que se repensem as metodologias que vêm 
sendo empregadas no ensino da leitura, para que se consiga melhorar o nível de 
leitura dos alunos de primeiro grau, especialmente, de primeira a quarta série”. 

 

As recomendações de Vitoretti e as afirmações do MEC confirmam os 

resultados do teste de retextualização nesta pesquisa, que demonstraram que  a escola 
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não desenvolve habilidades de compreensão da leitura de diferentes tipos de textos. E  

é  por  esta razão que para Kleiman (1999), 

 “a orientação didática  na aula de leitura deve ser planejada a fim de ter  efeito  
nos seguintes aspectos: na percepção de elementos lingüísticos significativos, 
com funções importantes no texto; na ativação  do conhecimento anterior; na 
elaboração e verificação de hipóteses que permitam ao aluno  perceber outros 
elementos, mais complexos”.  

 

 A partir destas orientações didáticas, a leitura permitiria ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão de diferentes tipos de textos. 

  

4.2.2 Reorganizações construídas  

Segundo Dijk (1996), os leitores utilizam-se de macrorregras, que podem ser 

usadas para inferir ou derivar informações de um texto. Neste trabalho, as análises 

das reorganizações construídas foram realizadas   a partir   das macrorregras  de 

generalização, construção e integração, como já explicitadas na metodologia. 

Nos dados relativos ao  texto narrativo apresentados no Gráfico 7,  observou-

se  que   há a predominância de um tipo de reorganização na primeira e segunda série  

e  reorganizações de tipos diferentes na  3ª e 4ª série. Observa-se ainda que em todas 

as séries o percentual  para  a omissão é superior a 50%.  

Nos resultados por série, comprova-se que os percentuais  mais   altos  foram    

encontrados na  1a  e 2ª séries,  para  o acréscimo não-apropriado com   54,5% e 

83,2% respectivamente.  De acordo com os resultados, os alunos  acrescentaram 

informações  que não  são apropriadas ao detalhamento da informação ou que 

contradizem as informações do texto de entrada.  Como já demonstrado no Gráfico 4, 

os alunos da 1ª série recuperaram com índices acima  de 70%, apenas  as  



 68

macroproposições 1 e 2  e os da segunda série  apenas a macroproposição 1. Estes 

dados sugerem que nem mesmo as macroproposições  recuperadas  foram  

compreendidas completamente, pois ao  acrescentar informações não apropriadas o  

sentido do texto foi modificado. Isto  pode ser verificado na retextualização  da   

macroproposição 2, que apresentava o evento  

O inverno chegou e encontrou a cigarra desprovida de tudo.Desesperada 

bateu  `a porta das formiga, implorando restos de comida pelos quais pagaria assim 

que o tempo melhorasse 

e que foi retextualizada como  

“a  cigarra  só canta, até que o chefão transformou ela em famosa. Ela só 

queria cantar, não queria trabalhar com as formigas.” 

Neste exemplo, o sujeito acrescenta informações  que, além disto,  

contradizem as informações do base textual, já que no  texto não há chefão que 

transforme a situação da cigarra. Em conseqüência, os alunos da primeira e da 

segunda série, ao reformularem acrescentando informações não-apropriadas, 

modificam o sentido original do texto,  construindo eventos diferenciados daqueles 

lidos.  

Na terceira série, entretanto, os resultados demonstram que  a reformulação 

total  é o resultado mais alto encontrado (69,2%). Portanto, ao ler o texto, os sujeitos 

desta série reformulam  as macroproposições lidas integralmente. Considerando que 

os alunos recuperam apenas quatro macroproposições do texto-base, estes resultados 

demonstram que os alunos reformularam de forma integral mais da metade do texto 

lido.  

Na macroproposição 5, por exemplo, que apresentava o evento  
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a repercussão do caso  tornou a cigarra famosa e o lançamento de um disco 

modificou seus invernos,  

a reorganização foi realizada por um dos sujeitos da seguinte forma:  

“aí a cigarra lançou um disco, um som para as formigas se agitar”.  

Neste exemplo, pode-se perceber que a reformulação envolve modificações 

na construção da idéia local da macroproposição. Exemplo semelhante, mas 

denominado modificação, foi encontrado por Oliveira (1999), quando o leitor, “ao 

reconstruir suas proposições no processo de compreensão, altera detalhes das pistas 

textuais, comprometendo a identidade de significação do texto modelo”. 

Diferentemente das séries anteriores, quando os sujeitos omitiram, 

reformularam de forma parcial ou integral o texto de entrada, os alunos da 4a série 

reorganizaram o texto a partir da reprodução integral, que apresentou o maior 

percentual. Estes dados demonstram que apenas a 4ª série faz generalizações a partir 

de uma idéia superordenada,  expressando uma idéia geral da macroproposição lida 

ou reproduzindo-a integralmente, como no exemplo  de reorganização  construída  a 

partir da leitura da macroproposição  1,  

 situação da cigarra e da formiga  

e que foi reorganizado como  

“a  cigarra ficava cantando na frente do formigueiro, enquanto as formigas 

trabalhavam”.  

O resultado desta série pode ser explicado pelo maior tempo escolar  de 

leitura a partir  do texto narrativo. O contato diário com textos narrativos e com 

exercícios que privilegiam a memorização, como citado por Terzi (1995),  sugere  
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que estes alunos desenvolvem habilidades de memorização do texto lido, 

reproduzindo-o integralmente.  

Como já explicitado por diferentes teorias, e comprovado por nossa vivência 

profissional, ler na escola é reproduzir, responder perguntas sobre os textos 

trabalhados, nas diferentes séries e em todos os conteúdos. Conseqüentemente, na 

primeira série o aluno aprende a descobrir onde encontrar as respostas, com a ajuda 

do professor. Na segunda série, ele já descobriu que a resposta da primeira pergunta  

está no primeiro parágrafo e assim por diante. Na terceira série, costuma-se ouvir os 

alunos dizerem que não é preciso ler o texto antes: “é só ler as perguntas para depois 

procurar as respostas e escrever”. Na quarta, o aluno, após quatro anos de 

escolaridade,  ao fazer uma avaliação, por exemplo, quando  o professor informa que 

é preciso ler o texto antes, o processo de memorização do esquema perguntas-

respostas já está bem desenvolvido.  

No caso desta pesquisa, o resultado da 4a série, ao apresentar a reprodução 

integral com maior índice não é um fato estranho, pois, além dos fatores 

apresentados, outros também contribuíram para os resultados encontrados: os alunos 

já tinham como conhecimento prévio a leitura da fábula original; já haviam lido o 

texto para realizar o teste de questionamento; leram novamente para o teste de 

retextualização; foram informados de que iriam desenvolver atividades após a  

realização de cada leitura, o que imediatamente os tornava mais atentos, tendo em 

vista os objetivos a serem alcançados; estes alunos já estavam na escola pelo quarto 

ano consecutivo, desenvolvendo atividades que exigiam apenas a memorização dos 

textos lidos; esta memorização é desenvolvida em virtude de que na escola a resposta 

deve ser igual àquela apresentada pelo texto. Por todos estes itens, a memória para 
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leitura destes alunos pode ser considerada bastante treinada, o que permitiu que eles 

reproduzissem de forma integral o que haviam lido. 

A omissão em todas séries, acima de 50%,  pode ser explicada por diferentes 

fatores, como a memória ou pelo desconhecimento da estrutura do texto  como já 

apresentado. Gernsbacher (1991), no entanto, considera que a supressão é um 

mecanismo cognitivo ativado a partir  do  estímulo de entrada, pelo  qual  o  sujeito  

realça ou suprime a informação. De acordo com a autora, pode-se considerar que os 

mecanismos cognitivos  dos alunos das quatro séries  não foram ativados, a partir  do 

texto de entrada. Como já dito, o número de eventos do texto pode ter sido o fator 

que inibiu o mecanismo de compreensão do texto. 

Em relação às reorganizações do texto descritivo-informativo na 1a série, 

diferentemente do narrativo, a reformulação total é a reorganização mais utilizada 

pelos alunos, demonstrando que, ao ler o texto, os sujeitos desta série reformulam as 

macroproposições lidas, integralmente. Na macroproposição 2, por exemplo, 

descrição do formigueiro:  

Uma colônia de formigas possui sempre uma morada coletiva, o formigueiro, 

que pode ser construído na terra ou nas árvores, 

encontrou-se a reorganização:  

          “elas vivem no formigueiro, elas constroem a casa dela”.  

Desta forma, o sujeito reformula as informações a partir do especificador 

formigueiro e não mantém a idéia geral da macroproposição. Se os sujeitos desta 

série retextualizaram todas as macroproposições com índices abaixo do esperado e se 

a reformulação total é a reorganização que apresentou maior percentual, os 

resultados sugerem que os alunos retextualizaram o texto a partir de informações 
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diferentes daquelas apresentadas, utilizando-se apenas das informações próprias do 

conhecimento de mundo. Isto é, os sujeitos  apreenderam o tema geral do texto: 

descrição do  formigueiro e a  partir disto retextualizam apresentando apenas as 

informações  que já sabem sobre o assunto. Na macroproposição  9, por exemplo,  

Depois de algumas semanas, a larva torna-se uma ninfa e forma um casulo 

ao seu redor. Esse estágio permanece por algum tempo, até que a formiga saia do 

casulo, já  adulta, 

 a retextualização foi  realizada como:  

“as formigas vivem na colônia até ficar grandes”.  

A partir do especificador adulta da macroproposição 9, o aluno reformula 

totalmente o texto e a idéia do especificador casulo é remetida ao especificador 

colônia da macroproposição 1, identificado como morada. Conseqüentemente se é 

preciso entrar  no casulo,  para a formiga crescer, no sentido de colônia 

compreendido pelo aluno, a colônia é o lugar  onde as formigas vivem até ficarem 

grandes. Daí pode-se comprovar o conhecimento de mundo das crianças atrelado ao 

conhecimento de vida  deles: para sair da colônia (casa ) é preciso estar grande.   

Na segunda, terceira e quarta séries, no entanto, pode-se comprovar que a 

reorganização com percentual mais alto coube à omissão. Os sujeitos omitiram as 

macroproposições de forma total ou parcial, o que sugere, como na reorganização do 

texto narrativo, que o alto índice de omissões, utilizando os mecanismos cognitivos, 

como propostos por Gernsbacher (1991), não foram  ativados. Isto pode ser 

explicado ainda pelo baixo índice de retextualizações das macroproposições 

encontrado nos textos dos alunos. Apenas a 4ª série retextualizou parte de um grupo 

de macroproposições, a de número 7, como já apresentado. 
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Em síntese as reorganizações construídas demonstraram que no texto 

narrativo o acréscimo não apropriado, na 1ª e 2ª séries, os alunos  acrescentaram 

informações   não-apropriadas ao detalhamento da informação ou que contradizem as 

informações do texto de entrada; na 3ª série  constatou-se a  reformulação total que 

envolveu modificações na idéia local, e na 4ª série comprovou-se que  a 

memorização do texto foi responsável pelo alto índice de reprodução integral. 

Já no texto descritivo-informativo, os altos índices  de    reformulação total e 

a omissão foram  os fatores que influenciaram o baixo nível de compreensão dos 

textos em todas séries. 

No entanto, segundo Kleiman (1992), refletir sobre  

“...a compreensão de textos não pode   deixar de passar por uma 
reflexão  sobre o componente textual (cotextual) desse processo... que define  as 
relações e propriedades internas ao texto, sob o ponto de vista  do 
processamento dos elementos desse  componente pelo leitor”. (p.45) 

 

Neste trabalho, por não ter como objetivo a análise esmerada de elementos 

coesivos, como anáforas associativas e coesão colocacional, analisaram-se apenas 

quantitativamente as formas e as relações  estabelecidas  entre as macroproposições 

construídas, considerando que elas permitem a coerência necessária à construção da 

macroestrutura do texto. 

 Os resultados apresentados no Gráfico 9 demonstraram que no texto 

narrativo há acréscimos  nos percentuais de relações  estabelecidas  entre as 

macroproposições  da 1ª até a 3ª série e que a 4ª apresenta uma defasagem em relação 

à série anterior. Este dado sugere que na quarta série, apesar de estarem mais 

acostumados à leitura deste tipo de texto, os alunos  apenas  reproduzem  as 
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macroproposições de forma isolada, sem estabelecer  relações entre o que foi 

memorizado. 

Já os resultados do  texto descritivo-informativo, que apresentou índices 

inferiores ao narrativo em todas as séries, podem ser explicados pela ausência de  

compreensão demonstrada nos resultados da recuperação de macroproposições. 

Como os alunos retextualizam com índices baixos as macroproposições deste tipo de 

texto, conseqüentemente os índices de relações estabelecidas são baixos. 

Conforme os estudos de Kleiman, o processo de utilização das marcas 

formais do texto, a partir das quais se fazem as ligações essenciais à construção de 

um contexto,  

“ é um processo inferencial de natureza inconsciente, as estratégias 
cognitivas  regem o comportamento automático, inconsciente do leitor, e seu 
conjunto serve essencialmente  para construir a coerência local do texto, isto é, 
aquelas relações coesivas que se estabelecem entre elementos sucessivos, 
seqüenciais no texto”. 

 

Pesquisas da autora  confirmam os resultados   encontrados. No texto 

narrativo, os resultados demonstram percentuais que se ampliam da primeira até a 

terceira série, demonstrando que os alunos são capazes de construir a coerência local. 

No entanto, na quarta série, quando os alunos reproduzem apenas o texto lido, como 

demonstrado no item sobre as  reorganizações,  conseqüentemente, o processamento 

inferencial é  inibido pela preocupação em reproduzir o texto.  

Já no texto descritivo-informativo, como as omissões foram as reorganizações 

com maior percentual encontrado, o baixo processamento cognitivo não permitiu 

demonstrar índices adequados ao estabelecimento  de seqüência no texto produzido. 

Em síntese, no teste de questionamento os  resultados globais, relativos aos 

dois tipos de textos, demonstraram que apenas a segunda série não obtém resultados 
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satisfatórios, sugerindo,  portanto, a defasagem na compreensão  da leitura em 

relação à primeira. As demais séries atingiram índices iguais ou superiores à média 

de 70%, definida para este trabalho. Entretanto, os percentuais  por tipo de questão  

comprovaram  que as questões do tipo inferencial, que demonstrariam uma  

compreensão mais ampla do texto, receberam, em todas  as séries e nos dois tipos de 

textos, índices inferiores às questões de reconhecimento textual, que exigiam apenas  

a  localização de respostas no texto. Apesar dos resultados de algumas séries serem 

iguais ou superiores à média estabelecida  para as questões inferenciais, como os 

índices são superiores para as questões de reconhecimento textual, os dados 

sugeriram a baixa compreensão dos dois tipos de textos. 

No resultado global do teste de retextualização, o que se constatou  foi que  

no   texto narrativo a terceira e quarta série apresentaram  índices superiores à média, 

sugerindo, portanto, a compreensão satisfatória do texto. Já no  descritivo-

informativo, comprovou-se o baixo percentual de recuperação das macroproposições 

para todas as séries. No desempenho das  séries, em relação à recuperação de cada 

uma das macroproposições, nos dois tipos de textos pode-se verificar, no entanto, 

que no texto narrativo apenas eventos novos que fazem parte do conhecimento 

prévio dos alunos  de 1ª, 2ª, 3ª série são recuperados e que na 4ª,  além  dos eventos 

já conhecidos, informações localizadas de eventos novos também são 

retextualizadas.  Em relação ao texto descritivo, entretanto, o que se pode comprovar 

é que  os índices de compreensão são  extremamente baixos. Encontrou-se apenas na 

4ª série a recuperação de parte de um grupo de macroproposições, o que sugere que 

nesta série informações de textos descritivos-informativos, mesmo fazendo parte do 

conhecimento prévio, são recuperadas apenas de forma localizada. 
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Os resultados das reorganizações demonstraram que, no texto narrativo, na 1ª 

e 2ª série o acréscimo não-apropriado  é a reorganização com índices mais altos, na  

3ªsérie a reformulação total e na 4ª a reprodução integral. Já no texto descritivo, os 

índices demonstraram que  a  reformulação total na 1ª série e a  omissão na 2ª , 3ª e 

4ª série foram as reorganizações que apresentaram percentuais mais altos. 

Nas relações estabelecidas entre as macroproposições no texto narrativo, 

constatou-se, quantitativamente, que da 1ª até a 3ª série os percentuais se ampliam de 

uma série para a subseqüente, mas na 4ª,  os alunos somente conseguem  construir a 

coerência local. Entretanto no descritivo,  os índices muito baixos são  conseqüência 

dos altos percentuais encontrados para a  macrorregra de omissão. Ao omitir as 

macroproposições, os sujeitos, portanto, não  estabelecem relações entre elas. 
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Conclusões 

 

 

Nesta última parte são apresentadas as conclusões, as contribuições teóricas, 

práticas e metodológicas do trabalho realizado e levantam-se sugestões para o 

desenvolvimento de novas pesquisas. 

A análise dos resultados do teste de questionamento e da retextualização 

permitiu conhecer alguns aspectos do desempenho em leitura pelos alunos de 1ª a 4ª 

série  do ensino fundamental. Esses aspectos, tratados de forma intuitiva por 

professores, não tinham até então sido pesquisados de forma que demonstrassem o 

desempenho dos alunos na primeira etapa do ensino fundamental.  

No teste de questionamento, verificou-se que, tanto no texto narrativo quanto no 

descritivo-informativo, se considerados os desempenhos de forma global, os da  1a,  3a e  

4a  séries apresentam desempenhos que comprovam que ler e responder perguntas sobre 

o que leram não apresenta problemas para estes alunos. Já a segunda série, por 

apresentar resultados abaixo da média estabelecida na pesquisa, demonstra dificuldades 

para responder as perguntas sobre os textos lidos.  

No entanto, ao  analisar os resultados por série e tipo de questão, inferencial ou 

de reconhecimento textual, o que se pode comprovar é que as questões de 

reconhecimento textual, que exigem apenas a localização de respostas no texto, 

receberam índices superiores às questões inferenciais, em todas as séries e nos dois tipos 

de textos. Como os índices são mais baixos para as questões inferenciais, pode-se 

concluir que, ao ler os textos, os alunos são capazes apenas de localizar respostas 

sugeridas pelas perguntas. 
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No teste de retextualização, o desempenho global  relativo à recuperação de 

macroproposições nos dois tipos de textos demonstrou resultados superiores para o 

narrativo, sugerindo que os alunos apresentam maior habilidade de leitura neste tipo de 

texto. 

Por outro lado, comprovaram-se ainda resultados inferiores à média nos índices 

obtidos pela primeira e segunda séries, indicando que as atividades de leitura nestas 

séries não têm como objetivo a construção de sentido. Portanto, a prática de leitura 

escolar apresentada nas diferentes pesquisas não permitiu aos alunos das séries iniciais o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão do texto narrativo.  

Já no texto descritivo-informativo, as dificuldades na compreensão  são 

encontradas em todas as séries, pois resultados abaixo da média foram detectados  em 

todos os períodos escolares. Estes dados, portanto, indicaram que o texto descritivo-

informativo não faz parte das atividades de leitura na escola. 

Ao se analisar os resultados da recuperação de cada uma das macroproposições nos 

dois tipos de textos, pode-se comprovar que na 1ªe 2ª série  apenas eventos que fazem parte 

do conhecimento prévio do aluno são recuperados. Na  3a série, apesar de haver maior 

número de macroproposições retextualizadas, o que se pode verificar é que, da mesma 

forma que as séries anteriores, a recuperação é realizada apenas a partir de partes do texto 

inerentes ao conhecimento que o aluno possui sobre o assunto. Na quarta série, 

comprovou-se que, apesar de retextualizar o mesmo total de macroproposições que a  

terceira, os alunos recuperaram o último evento, que não faz parte do texto já conhecido 

por eles. No entanto, o que se pode constatar é que os alunos não estabelecem relação de 

causa e conseqüência do texto construído, sugerindo que, nesta série, os sujeitos são 

capazes de retextualizar eventos já conhecidos do texto e retextualizam de forma localizada 

os eventos novos. Os resultados  conduzem à conclusão de que, na leitura do texto 
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narrativo, os alunos são capazes de recuperar informações já conhecidas e/ou novas, 

apenas de forma localizada. 

Já nos resultados relativos à recuperação de macroproposições do texto descritivo-

informativo, nem mesmo as informações que fazem parte do conhecimento prévio são 

recuperadas. De maneira geral, observou-se que nenhuma das séries compreendeu o texto. 

O que se verificou é que a 4a série recupera e, portanto, compreende apenas parte de um 

grupo de macroproposições. Portanto, a conclusão a que se pode chegar é que, na escola, 

habilidades de leitura que permitam aos alunos a compreensão de um texto descritivo-

informativo não têm sido trabalhadas pelos professores.  

Ao reorganizarem os textos, os sujeitos utilizaram-se das macrorregras de 

generalização e supressão.  

 No texto narrativo comprovou-se que enquanto a 1a série e a 2a séries acrescentam 

informações não-apropriadas ao texto, a 3a  reformula  totalmente  e a 4ª reproduz 

integralmente o  texto de entrada. Estes dados permitem concluir que os alunos constroem 

o texto de forma diferente na terceira e na quarta série. Já  no texto descritivo-informativo, 

a primeira série  reformula  totalmente  o texto,  a segunda, a terceira e a quarta série  

omitem as informações  do texto lido. Estes dados comprovam   que o texto descritivo-

informativo não foi  compreendido pelos alunos das  quatro séries. 

Apesar de o trabalho não ter como objetivo a análise de elementos coesivos, 

analisaram-se apenas quantitativamente as relações entre as macroproposições construídas. 

Demonstrou-se que na construção do texto narrativo os índices de relação entre as 

macroproposições se elevam de uma série para a subseqüente até a 3ª série, e na 4ª série há 

decréscimo nos índices. Como os sujeitos construíram seus textos a partir de reprodução 

integral, pode-se concluir que na 4a série houve apenas a preocupação em repetir as 

informações, sem estabelecer relação entre elas.  
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Entretanto, no texto descritivo os índices de relação entre as macroproposições 

foram inferiores ao percentual estabelecido, em todas as séries. Isto permite concluir que, 

em conseqüência do baixo índice de recuperação das macroproposições, os sujeitos 

conseqüentemente estabeleceram menor  índice  de relações entre elas. 

 

Contribuições  

A partir dos dados desta pesquisa e das conclusões apresentadas, é possível indicar 

algumas implicações deste trabalho. 

 

Contribuições teóricas  

As contribuições teóricas desta pesquisa são os dados referentes aos dois tipos de 

testes. É comum a citação de que alunos de 1a a 4a série não compreendem diferentes tipos 

de textos e que a escola não propicia situações que permitam o desenvolvimento de 

habilidades de compreensão. Pesquisas governamentais, como as realizadas pelo MEC, por 

intermédio do Sistema de Avaliação do Ensino Básico – SAEB, demonstram apenas como 

os alunos da 4a série compreendem os textos. Portanto, os três anos anteriores, também 

responsáveis pela aprendizagem da leitura, não são avaliados, o que não permite, portanto, 

sanar as dificuldades encontradas, possibilitando, ao final da 4a série, tornar os alunos 

leitores proficientes. Nesta pesquisa, entretanto, as estratégias e as dificuldades de 

compreensão, em dois tipos de textos, foram estudadas de forma sistematizada, envolvendo 

as quatro séries. 
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Contribuições metodológicas  

Neste trabalho, apresentaram-se dois tipos de testes: o de questionamento, que faz 

parte das atividades diárias da escola, e o de retextualização, que não faz parte das 

atividades de leitura em sala de aula. A partir do teste de perguntas e respostas, analisaram-

se questões do tipo inferencial e de reconhecimento textual, como forma de se comparar os 

resultados obtidos. No teste de retextualização foram analisadas as macroproposições 

construídas, por meio das macrorregras de construção e integração. O que se tem 

constatado em pesquisas, principalmente as oficiais, que pretendem diagnosticar a 

compreensão dos textos, são apenas testes com questões fechadas, em que, mesmo quando 

se pretende verificar o processamento de inferências, o aluno não tem oportunidade de 

explicar a causa das respostas escolhidas. Desta forma, os sujeitos não têm oportunidade de 

retextualizar o que leram ou de explicitar as causas das respostas escolhidas em questões 

fechadas, impossibilitando, assim, o diagnóstico dos processos cognitivos utilizados no 

momento da leitura. Exemplos destes tipo podem ser encontrados em testes como os do 

Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – SIMAVE (2001), com questões 

fechadas, cujos objetivos exigem do aluno: a identificação de significantes; a localização 

de informações em textos curtos e simples e complexos com apoio ou não de recursos 

visuais; inferir objetivos de textos curtos; o tema central; a seqüência de ações em textos 

narrativos e instrucionais; e inferir o sentido das palavras e expressões não-usuais a partir 

do contexto, para citar apenas alguns exemplos. Como se pode perceber, estes tipos de 

testes exigem apenas que o aluno localize informações, mesmo quando as questões são 

denominadas como inferenciais, já que as respostas de múltipla escolha não permitem 

diferentes oportunidades para o processamento inferencial. 

Em experimentos anteriores realizados por Vieira e Franco (1997), a partir das 

explicações às respostas escolhidas em testes de questões fechadas, por alunos de 4ª série, 
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foi possível diagnosticar as formas de processamento dos textos lidos. Esta pesquisa já 

evidenciava a necessidade de  conhecer de forma mais ampla o processamento cognitivo 

de diferentes textos, em alunos de diferentes séries. Este trabalho permitiu, pelo uso de 

dois tipos de testes e diferentes tipos de textos, identificar as fases do processamento 

estratégico, comparando-as de 1ª a 4ª série e, conseqüentemente, possibilitando 

diagnosticar as falhas no ensino da leitura  escolar.  

 

Contribuições práticas 

De acordo com os resultados desta pesquisa, a comparação do desempenho entre o 

teste de questionamento e o de retextualização comprovou que os sujeitos  respondem de 

forma correta às questões que exigem a localização de respostas no texto. As questões 

inferenciais que demonstrariam a compreensão mais ampla da leitura obtiveram resultado 

inferiores nos dois tipos de textos. 

A recuperação de macroproposições no teste de retextualização comprovou que os 

sujeitos recuperam com índices muito baixos o texto descritivo-informativo e a análise de 

cada uma das macroproposições recuperadas demonstrou a dificuldade de compreensão 

nos dois tipos de textos, em todas as séries. 

Estes resultados, úteis a professores de 1a a 4a série, evidenciam a necessidade de 

escola repensar as práticas de leitura escolar. Para que os alunos das quatro séries possam 

se tornar leitores, compreendam o que leiam e não apenas decodifiquem, é necessário que a 

escola deixe de priorizar as questões de reconhecimento nas atividades de compreensão da 

leitura, já que elas não comprovam a compreensão dos textos lidos. 

Além disto, os dados evidenciam  que a prática de retextualização  passe a ser 

utilizada como atividade diária de compreensão dos textos, já que na vida fora do ambiente 
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escolar não se responde perguntas sobre o que se lê, mas o que se compreende das leituras 

feitas. Esta prática permitiria aos professores o conhecimento mais adequado do 

processamento cognitivo utilizado por seus alunos, e possibilitaria  diagnosticar e 

minimizar os problemas de processamento textual encontrados, em cada série. É 

importante ainda que a escola inclua em suas práticas de leitura o ensino de estruturas 

textuais e de estratégias de compreensão, como forma de capacitar o aluno a se tornar um 

leitor hábil na leitura de diferentes tipos de textos. 

 

Pesquisas futuras  

Nesta pesquisa, utilizou-se apenas o texto narrativo e o descritivo-informativo e 

dois tipos de testes: o de questionamento, com perguntas fechadas, e o de 

retextualização. Devido à abrangência, não foi possível analisar respostas do teste de 

questionamento em perguntas abertas, e do teste de retextualização de forma escrita. 

Não foi possível também diagnosticar como os alunos compreenderiam outros tipos de 

textos, como os de quadrinhos, os livros de imagens e textos jornalísticos, por exemplo. 

A pesquisa, ainda, não pode ser realizada de forma longitudinal, considerando-se o 

tempo necessário para se acompanhar os alunos nas quatro séries. 

Pesquisas posteriores, portanto, necessitam demonstrar os resultados dos testes, 

utilizando-se no teste de questionamento as perguntas abertas para os dois tipos de 

textos. No de retextualização a reprodução escrita poderia demonstrar de forma mais 

adequada a construção do texto pelos alunos. E um estudo longitudinal demonstraria 

como é o desenvolvimento da compreensão, em quatro anos de escolaridade. 

Se pesquisas deste tipo forem realizadas, o processo de compreensão será 

melhor definido e oferecerá aos professores das séries iniciais recursos metodológicos 

adequados  para o ensino da leitura na escola. 



 84

 
ABSTRACT 

 
  This work  investigates stages in strategic processing during reading tasks 

performed by elementary students from grades 1 to 4, in a public school setting, by 

means of two test types introduced after the reading of a narrative text and a descriptive-

informative text: a questionnaire, consisting of closed questions designed to test textual 

recognition and inferential processing; and an oral retextualization test type. The results 

demonstrate that, in the questionnaire test, students' performance is improved when 

questions involve the recognition of segments of the texts read. In the oral 

retextualization test, however, there is evidence that, after reading the narrative text, 

students retrieve only parts of the information that can be matched by their previous 

knowledge or retrieve, locally, new events. As for the students' performance in the tasks 

done after reading the descriptive text, a low retrieval of macropropositions was 

evidenced across all grade levels, which confirms that students lack the comprehension 

skills required for reading this text type. Such results indicate the need for a reappraisal 

of reading classes in order to include practice in reading different text types as well as 

for the use of the retextualization test as a pedagogic resource for teaching. The results 

still indicate, the need that teachers have  theoretical knowledge  about  reading 

processing  as form to understand  the difficulties of  comprehension , in  order  to  

minimize  the problems in reading comprehension in each grade level . 

 
 

 
 

 

 

 



 85

 

Referências  Bibliográficas 
 

 
 

ARAÚJO, Maria Jaqueline de G. M. de. 2000. Práticas de leitura na 
escola e nas famílias em meios populares. Dissertação de mestrado. Belo 
Horizonte: FAE - UFMG.1999. 
 
AMARANTE, Vânia. Cobras e lagartos.Belo Horizonte:Miguilim,1984. 
 

AZEVEDO, Maria Amélia; MARQUES, Maria Lúcia(org.). 
Alfabetização Hoje. São Paulo: Cortez, 1994 

 

BALOTA, David A. The role of meaning in word recognition .In: 
BALOTA, D.A. FLORES d’ARCAIS e RAYNER (Eds.) Comprehension 
Process in reading. Hillsdale : Lawrence Erbaulm,1990.Cpa,2, p.9-32 

 

BATISTA, A. A . G. Sobre a leitura. Em aberto. Brasília, v.10, nº 52, 
out.dez,1991. 

 

BRAGGIO, Sílvia Lúcia Bigonjal. Leitura e  Alfabetização. Da 
concepção mecanicista `a  sociopsicolinguística. Porto Alegre: Artes 
Médicas,1992 
 

BRITTO, Luiz  Percival Leme . A concepção de língua e gramática nas 
produções didáticas. In; Leitura: Teoria e Prática .Associação de Leitura 
do Brasil .Campinas: Faculdade de Educação Unicamp, Mercado Aberto, 
1997. 
 

CAGLIARI, Luiz Carlos . Alfabetização e Linguística. 2ed.São Paulo: 
Scipione, 1990. 
 

CALIL, Eduardo.  Que sentido se dá à leitura quando se pretende ensinar 
a ler? In: Leitura: Teoria e Prática. Associação de Leitura do Brasil,  ano 
13, nº 24, Dezembro, 1994. 
 

 
CATTANI,  Maria Isabel ; AGUIAR, Vera Teixeira. Leitura no 1º Grau: 
A proposta dos  currículos. In: ZILBERMAM  R. org. Leitura em crise 
na escola: as alternativas do  professor. 7 ed. Porto Alegre:  Mercado 
Aberto,1986. 



 86

COSCARELLI, C. V. Um modelo de leitura.  Revista de Estudos da 
Linguagem. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG,  v.2, 1995. 
p. 5-20. 
 

CORRÊA, Hércules T. Processos de Leitura: a influência do título na 
construção de microestruturas textuais. Belo Horizonte: Faculdade de 
Letras da UFMG, 1996 .Dissertação, Mestrado em Letras- Estudos 
Linguísticos. 
 

______________________ Análise de “erros” de leitura numa 
perspectiva psicolingüística. Disponível em: 
http://bbs.metalink.com.br/~lcoscarelli/galileuhercules.doc > Março de  
1998. 
 

DELL' ISOLLA, Regina Lúcia Péret. Leitura: inferências e contexto 
sócio-cultural. Belo Horizonte:UFMG,1988. 
 

_______________. O efeito das perguntas para estudo de texto na 
compreensão da leitura. Cadernos de Pesquisa. 
NAPq/FALE/UFMG,Nº23, Março,1995. 
 

DENHIÈRE,G., BAUDET,S. E VERSTIGGEL,  J.C.  Diagnos. Paris: 
Université de Paris VIII,1991. 
 

van  den   BROEK, P. Causal inference and    the   comprehension     of        
narrative texts. In: GRAESSER, A.C. e BOWER, G.H. Inferences and 
text       comprehension. New York: Academic Press, 1990. 
 

van Dijk ,T.A .; KINTSCH, W. Strategies of discourse comprehension. 
New York. Academic Press,1983 

 

______________ . Cognição, Discurso e interação.  São Paulo: 
Contexto,1996. 

 

______________. La ciencia del texto. Barcelona: Paidós 
Comunicación,1990 
 
 
ESOPO.Fábulas.<http://www.pdcrianca.hpg.ig.com.br/esopo_cigarra.htm> 
Acesso em março de 1997 



 87

 
 

FALEIRO , Maria de Lourdes. Macroestruturas textuais e a construção 
de sentido. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2001. 
Dissertação, Mestrado em Letras- Estudos Linguísticos. 
 
FERREIRA,  A . B. H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro,  Nova Fronteira, 1995, apud MARCHESI , Sueli C. A estrutura 
do texto descritivo em português. Petrópolis, Vozes, 1995. 

 

FERREIRO, Emília e PALÁCIO, Margarida  Gomes. Os processos  de 
Leitura e Escrita- Novas Perspectivas .3 ed. Porto Alegre: Artes  
Médicas,1992. 

 

FOUCAMBERT, Jean. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994. 

 

____________. A criança, o professor e a leitura. Porto Alegre:  
Artes Médicas,1997. 
 

FRANCO, Maria de Fátima. O professor e o livro didático. Relatório 
de pesquisa. Mimeo.1997. 
 

GERALDI, João Wanderley .(Org.) 2ed. O texto na sala  de aula. 
Cascavel, Assoeste,1984. 

 

GIASSON, Jocelyne. A compreensão na leitura. ASA,Lisboa,1993. 
 

GERNSBACHER, M. A.; FAUST, M. (1991 b). The role of suppression in 
sentence comprehension. In. G. B. Simpson (Ed.) Understanding word and 
sentence (pp. 97-128). Amsterdam: North Holland. 
 

GOODMAN, Kenneth  S.O processo de Leitura:  considerações a 
respeito das    línguas e do desenvolvimento .In: FERREIRO, Emília e 
PALÁCIO, Margarida Gomes.  Os processos de Leitura e Escrita- Novas 
Perspectivas. Porto Alegre: Artes Médicas,1990. 
 



 88

GOUGH , P. B. One second of reading . In: SINGER, H.; RUDELL, 
R.B. (Org.) Theoretical Models and Process of reading. 3.ed. Delaware: 
International Readingf Association, 1985. 
 

GUALBERTO, Ilza, Maria T. A construção do Tópico na Leitura : a 
influência do       conhecimento prévio na aplicação de macrorregras 
semânticas. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG,1997. 
Dissertação, Mestrado em Letras- Estudos Linguísticos. 
 

Halliday, M. A .; HASSAN, R. Cohesion in English. London: Longman, 
1978. 
 

IACOCCA,Liliana  e Michele. Farra no formigueiro.São Paulo:Ática, 

1986 

JOLIBERT, Josette e colaboradores. Formando crianças leitoras. 
Porto Alegre: Artes Médicas,1994. 
 

KATO, Mary. O aprendizado da leitura. 2ed.São Paulo: Martins 
Fontes, 1987. 
 

____________ et all. Estudos em Alfabetização. Campinas:  Pontes; 
Juiz de Fora:   Editora     da  Universidade Federal de Juiz de Fora, 
1998. 
 

KINTSCH, W.; VAN DIJK, T. A. Toward a model of text compreension and 
production. Psychological Review, 85 (5), 1978. P. 363-394. 

 

KLEIMAN, Angela B. (org.)  Leitura - Ensino e pesquisa. Campinas: 
Pontes, 1989. 
 

 ___________. Oficina de leitura - teoria e prática. Campinas: Pontes, 
1992. 
 

_____________ ; MORAES, E. Silvia. Leitura  e interdisciplinariedade .    
Campinas:  Mercado de  Letras, 1999. 
 

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São 
Paulo: Contexto,1997. 



 89

 
 
LOBATO, Carmem H.M.  Leitura no segundo grau :  a apropriação 
como  processo de construção da macroestrutura do texto. Campinas: 
IEL/Unicamp,1995.Dissertação de Mestrado em Linguística Aplicada. 
 
 
LOBATO, José Bento Monteiro. Fábulas e histórias diversas. 16.ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1970. 
 
 

MARCUSCHI, L. A . leitura com processo inferencial  num universo 
cultural-  cognitivo. IN: Encontro interdisciplinar de Leitura,1984, 
Universidade Estadual de Londrina, Anais. Apud LOBATO, Carmem 
H.M.  Leitura no segundo grau :  a apropriação como  processo de 
construção da macroestrutura do texto. Campinas: IEL/Unicamp, 
1995.Dissertação de Mestrado em Linguística Aplicada. 

 

MARQUESI, Sueli C. A organização do texto descritivo em  língua 
portuguesa. Petrópolis : Vozes, 1995. 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E  CULTURA . Informe de resultados 
comparativos do SAEB 1995, 1997 e 1999. Disponível em 
<http://www.inep.gov.br/saeb/anos_anteriores.htm> 
 

_________________________. Relatório PISA  2000 .  Disponível em :   
<http://www.inep.gov.br/download/enem/2000/pisa/PISA2000.pdf> 
acesso em 2/3/2002. 
 

MOURA, Maria José de.  O ensino da leitura em escolas de 1º grau: um 
estudo das habilidades de compreensão de leitura de alunos de 4ª série 
do 1º grau de Teresina (Piauí). Campinas, 1982. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Educação, UNICAMP. 
 

NUNES, Terezinha, Leitura e Escrita: processos e desenvolvimento. In: 
ALENCAR, Eunice  Soriano  de (org.). Novas contribuições da 
Psicologia   aos      Processos de   Ensino e Aprendizagem. 3 ed. São 
Paulo: Cortez, 1995. 
 

OLIVEIRA, Adriana Cunha .Leitura Silenciosa e em voz alta dois 
processos distintos. Dissertação de Mestrado. Faculdade  de Letras. 
UFMG, 2001. 
 



 90

ROBATTO, Sônia . Uma história para cada dia. Rio de Janeiro:Editora 
Globo,1983 
 
ROCHA, Lídia Santos Borges da.  A leitura ao término do ensino de 
primeiro grau: um estudo exploratório com jovens oriundos da rede 
pública escolar. Rio de Janeiro, 1991. Dissertação Mestrado. Faculdade 
de Educação, PUC-RJ. 

 

SAMPAIO, Isabel  Silva; SANTOS, Acácia Angeli dos Santos. O 
Desenvolvimentos da leitura e da escrita em universitários. In: Cotidiano 
Escolar:- Questões de Leitura matemática e aprendizagem. Petrópolis-
Bragança Paulista:  Vozes- Universidade São Francisco, 2002. 

 

SIMAVE - Sistema Mineiro de Avaliação. Boletim Pedagógico - Língua 
Portuguesa. Universidade Federal de Juiz de Fora , Julho 2001. 

 

SMITH, Frank . Compreendendo a leitura.  Porto Alegre; Artes Médicas, 
1989. 
 

SPIRO, Rand. Construtive Processes in Prose Comprehension and  
Recall. IN: SPIRO, R.BRUCE, B. e BREWER,W: Theoritical Issues  in 
Reading Comprehension. Hillsdale:Lawrence Erbaulm,1980.p 245-274. 
 

SOARES, Magda   B. Ler, verbo intransitivo.   Março,2002 . Disponível   
em:  http://www.leiabrasil.org.br/leiaecomente/valeoescrito/magda.htm > 
Acesso:8 de março  2002. 
 
 
SOLARZ , Flora  Perelman - A construção do resumo. In: Jornal da 
Alfabetizadora,  nº 35 e 36  .Porto Alegre: Kuarup, 1994. 
 

SOLÉ , Isabel. Estratégias  de leitura. 6a edição .Porto Alegre: Artmed, 
1998. 

 

SOUZA,Elizabeth Landi de Lima e. Caminho Suave e Pipoca: o 
alfabetizando como não sujeito do processo .In : BRAGGIO, Silvia 
Lucia Bigonjal.(org.).Contribuições da Linguística para a  
alfabetização.Goiânia:Editora da Universidade Federal de Goiás, 1995 

 



 91

SMOLKA, Ana  Luiza B.- A atividade de Leitura e o desenvolvimento 
das crianças: considerações sobre a constituição de sujeitos leitores .In: 
SMOLKA, Ana Luiza, et all. Leitura e  Desenvolvimento  da Linguagem. 
Porto Alegre:Mercado Aberto,1989. 

 

TERZI, Sylvia Bueno. A construção da Leitura. São Paulo: Pontes, 1995. 
 

VIEIRA, Marco Antônio Rodrigues. La Compréhension de Textes 
Narratif, Explicatif et Argumentatif  par des  Enfants  Brésiliens. 
Paris:Université de Paris VIII, 1994 -Relatório Final  de Pós - Doutorado 

 

________________________; FRANCO, Maria de Fátima. Linguagem e 
Cognição. Relatório de Pesquisa. Universidade Federal de Juiz de Fora, 
1997.mimeografado. 
 

VITORETTI, Albertina F.  Aquisição e desenvolvimento de habilidades de 
leitura no 1º grau. Santa Catarina, 1984. Dissertação  Mestrado. 
Letras/Lingüística, UFSC. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93

Anexo 1  
 

Nível de  Leitura 
Avaliação do  Professor 

 
Série : __________  Turma: _______  Escola : ________________________ 
 
 
 
Série: 
Turma : 

                            Nível de Leitura 

No Nome M.Bom Bom Regular Fraco 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 

Assinatura da professora: ____________________________________________ 

Data: _____/ _____/____ 
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Anexo 2- Textos utilizados como conhecimento prévio  

a- Fábulas  

                          A cigarra e a formiga  

                                       Esopo 

 
              Num belo dia de verão, cantava a cigarra "com todas as forças dos seus 
pulmões", no alto de uma árvore, enquanto observava a atividade de algumas formigas,  
que iam e vinham sem descanso, pelo chão acidentado do bosque,  
transportando provisões para armazenar em seus depósitos subterrâneos. 
- Que tolas! - pensava a cigarra. Por que hão de trabalhar tanto, em vez de descansar 
como eu, gozando este sol maravilhoso? 
      Chegou o outono e, depois, o inverno, com seus dias frios, a chuva, a neve e o 
vento.  A pobre cigarra já não encontrava o que comer e, triste, com frio e esfomeada,  
pediu às formigas que lhe dessem algumas migalhas. 
- Que fizeste durante o verão, enquanto nós trabalhávamos, reunindo provisões para o 
inverno? - perguntou-lhe uma das formigas. 
-Eu...cantei- respondeu a cigarra, envergonhada. 
- Ah! Cantaste? Pois bem: agora, dança! 

 

 

                           A  FORMIGA MÁ 

Monteiro  Lobato 

 

              A cigarra cantava no verão, enquanto que a formiga passava os dias a guardar 

comida para o inverno. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer e foi 

procurar a vizinha formiga:  

- Formiga, por favor, ajude-me. Não tenho o que comer...  

A formiga perguntou:  

- Que é que você fazia no verão? Não guardou nada?  

- No verão eu cantava... – respondeu a cigarra.  

- Ah, cantava? Pois dance, agora 
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b- Poesia 

 

Formigas  

Vânia Amarante 
Um, dois,  

Feijão com arroz, 

Um, dois, 

Feijão com arroz, 

Lá vai a formiguinha  

Na cabeça uma folhinha 

Atravessando o terreiro. 

Leva arroz,leva feijão, 

Leva couve picadinha, 

Paio, linguiça, lombinho 

E toucinho de fumeiro. 

Um,dois 

Feijão com arroz, 

Três, quatro, 

Fazer o prato 

Que hoje tem,minha gente, 

Feijoada no formigueiro! 
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Anexo  3 – Textos utilizados na pesquisa 
 
 
1- Texto narrativo: 

A OUTRA HISTÓRIA DA CIGARRA 
            Uma cigarra passava todo o verão cantando e observando as formigas 

que carregavam folhas e alimentos para abastecer os formigueiros. O inverno chegou e 
encontrou a cigarra desprovida de tudo. Desesperada, bateu à porta das formigas 
implorando restos de comida, pelos quais pagaria assim que o tempo melhorasse. A 
formiga chefe fechou a porta e disse que já que a cigarra passava o verão cantando, 
deveria aproveitar o inverno para dançar. Um grilo, repórter de jornal, assistiu a cena e 
transformou o fato num furo de reportagem. A cigarra foi convidada a comparecer a 
diversos programas de televisão e apresentou sua versão da história. A formiga chefe 
então, convocou toda a imprensa e desmentiu a história da cantora. A repercussão do 
caso tornou a cigarra famosa e o lançamento de um disco modificou seus invernos. Na 
frente da TV, as formigas jovens cantam e dançam e dizem que pretendem fazer o 
samba balançar os formigueiros. 
 

2- Texto  descritivo -informativo  

                                                    VIDA DE BICHO 

As formigas são insetos sociais que vivem em colônias. Uma colônia de 

formigas possui sempre uma morada coletiva, o formigueiro, que pode ser construído na 

terra ou nas árvores. Nos formigueiros existem inúmeras câmaras e túneis, onde são 

armazenados os alimentos. Num formigueiro encontramos a formiga rainha, as formigas 

operárias, as larvas, as ninfas e os ovos. Enquanto as operárias cuidam dos ovos, das 

ninfas, da limpeza, da coleta de folhas e da preparação dos alimentos, a principal função 

da rainha é pôr ovos. A rainha vive numa câmara especial e deposita um ovo a cada dez 

segundos. Em comparação com as outras formigas, ela vive muito tempo. Ela pode 

viver por  15 anos e produzir até  4 milhões de formigas-filhas. Os ovos da formiga 

rainha, muito pequenos, desenvolvem-se e se tornam larvas. Depois de algumas 

semanas, a larva torna-se uma ninfa e forma um casulo ao seu redor. Esse estágio 

permanece por algum tempo, até que a formiga saia do casulo, já adulta. 
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Anexo 4- Teste  de Questionamento 
 
 

TESTE  :   QUESTIONAMENTO  1 
Texto Narrativo  

 
Leia as questões com atenção e marque com um X, a resposta certa: 

1-Quando a cigarra cantava ? 
 ____no inverno 
__X__no verão 
 
Reconhecimento de partes do texto -  
 
2-Por que a cigarra cantava? 
____Para alegrar as formigas 
__X__porque ela não trabalhava 
 
Inferência elaborativa   
 
3-Por  que a cigarra observava as formigas? 
 
____Porque achava divertido 
__X__Porque não tinha nada para fazer 
 
Inferência elaborativa 
 
4-O que as formigas carregavam?   
__X__ folhas e alimentos 
____roupas para o inverno 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
5-Para onde elas carregavam? 
____para a árvore da cigarra 
__X__para o formigueiro  
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
6-Por que as formigas carregavam folhas e alimentos? 
__X__Para não ficar sem comida 
____Porque elas gostam de trabalhar 
 
Inferência elaborativa, com base no senso comum 
 
7-Por que as formigas guardam alimentos para o inverno? 
__X__  Porque é difícil sair quando faz frio. 
____-Porque elas  gostam de guardar tudo. 
 
Inferência elaborativa, com base no senso comum 
 
 
8-Ao chegar o inverno a  formiga  ficou: 
__x__   feliz e cantarolando 
____ com fome e com frio 
 
Inferência   Elaborativa 
 
9-Por que a cigarra bateu à porta das formigas? 
_X__-porque estava desesperada 
___ porque queria conversar 
Reconhecimento de partes do texto 
 
10-A cigarra pediu às formigas: 
__X__restos de alimentos 
____roupas quentinhas 
 
Reconhecimento  de partes do texto 
 
11-A cigarra disse às formigas que: 
____queria  os alimentos emprestados 
__X__ pagaria pelos alimentos 



 98

Reconhecimento   de partes do texto 
 
12-Quando a cigarra pagaria às formigas? 
___quando tivesse dinheiro 
_x__quando o tempo melhorasse 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
13-Como você acha que a cigarra pagaria às formigas? 
__x__cantando 
____ajudando a colher folhas 
 
Inferência  Conectiva 
 
14-Por quê? 
_x__Porque ela só sabia  cantar. 
___Porque ela também sabia carregar folhas 
Inferência   Conectiva 
 
15-Quem fechou a porta do formigueiro? 
___ o grilo  
_X__ a formiga chefe 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
16-Por  que a porta foi fechada? 
___Porque estava muito frio 
X_Porque não queriam atender a cigarra  
 
Inferência   Elaborativa 
 
17- O que a formiga chefe disse  à  cigarra? 
-___-Seja bem-vinda,cigarra! 
_X__-Se você passou o verão cantando, aproveite o inverno para dançar. 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
18- Por que a formiga disse isso? 
___Porque ficou com pena da cigarra. 
_X__Porque achava que a cigarra   era muito folgada. 
 
Inferência  conectiva de ligação 
 
19- Quem assistiu a conversa da  cigarra e da formiga? 
_X__ um grilo 
___uma borboleta 
Reconhecimento de partes do texto 
 
20-Qual a profissão  do grilo? 
_X__ repórter 
___ator 
Reconhecimento de partes do texto 
 
21- O que o grilo fez? 
_X__ uma reportagem sobre o  assunto. 
___ fingiu que não viu o que aconteceu. 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
22-A notícia que o grilo escreveu: 
____  passou despercebida. 
__X___transformou-se num furo de reportagem. 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
 
23- Por quê? 
____ Porque ninguém ligou para a história. 
__X__ Porque todos ficaram com pena da formiga 
 
Inferência  elaborativa  
24-O que aconteceu com a cigarra? 
___ continuou com fome  e com frio 
_X__Foi convidada para diversos programas de televisão 
 
Reconhecimento de partes do texto 
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25-O que a cigarra fez nos programas de televisão? 
_X__contou o que a cigarra havia feito com ela 
___ cantou e dançou 
 
Inferência  elaborativa  
 
26-Como a cigarra contou a história na televisão? 
_X__falando mal da formiga chefe 
___falando muito bem da formiga chefe 
 
Inferência  elaborativa 
 
27-O  que a formiga chefe fez? 
_X__chamou a imprensa 
___não assistiu ao programa da cigarra 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
28- Por quê ? 
_X__ para dar uma entrevista 
___para não ver a cigarra 
 
Inferência  conectiva de ligação 
 
29-O que a formiga chefe disse aos repórteres? 
_X__desmentiu a história da cigarra 
___disse que a cigarra era ótima cantora 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
30-O que aconteceu depois da entrevista da formiga? 
___todos esqueceram a história 
_X__a história tornou a cigarra famosa 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
31- O que aconteceu com a cigarra depois da  entrevista?  
_X__ lançou um disco 
___ voltou para a árvore e continuou cantando 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
32-Como passaram a ser os invernos da  cigarra? 
____ com muito frio e fome 
__X__ com muita fama e riquez 
 
Inferência  elaborativa  com base no senso comum 
 
33-O que aconteceu no formigueiro? 
____as formigas jovens continuam trabalhando 
__X__as formigas jovens assistiram  os programas da cigarra. 
 
Inferência  elaborativa  
 
34- O que fizeram as formigas jovens? 
__X__cantaram e dançaram na frente da televisão 
____desligaram a TV, quando a formiga estava cantando 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
 
35-O que pretendem fazer as formigas jovens? 
____ continuar trabalhando 
_X___ fazer o samba balançar o formigueiro 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
36- Por que as formigas jovens decidiram  isto? 
____porque querem  continuar  trabalhando com a formiga chefe 
_X__ porque querem ficar rica e famosa como a cigarra. 
Inferência  elaborativa  
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           TESTE 
QUESTIONAMENTO    II 
TEXTO  DESCRITIVO- INFORMATIVO  
 
Leia as questões com atenção e marque com um X, a resposta correta: 
 
1- As  formigas são: 
__X__insetos      ____aves 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
2-As  formigas são  sociais: 
__X__ porque vivem em grupos  
____porque fazem muitas festas 
Inferência  elaborativa 
 
3- O formigueiro é: 
___um buraco qualquer 
_X__ a morada coletiva das formigas 
Reconhecimento de partes do texto 
 
4-O formigueiro é uma morada coletiva porque: 
__X_ é onde moram todas as formigas 
___é  onde vivem as formigas e outros bichos 
 
Inferência conectiva de ligação 
 
5- Onde pode ser construído o formigueiro? 
__X__ na terra ou nas árvores 
____  nas pedras e nos rios 
 
Reconhecimento de partes do texto 
6- O que existe nos formigueiros? 
____ruas e avenidas 
__X__câmaras e túneis 
Reconhecimento de partes do texto 
 
7- Para que servem? 
____para as formigas passearem 
__X__para armazenar alimentos 
Reconhecimento de partes do texto 
 
8- Quem mora no formigueiro? 
_____ as formigas operárias e a formiga rainha 
___X__ a formiga rainha, as operárias, as larvas, as ninfas e os ovos 
Reconhecimento de partes do texto 
 
9- Quem cuida dos ovos? 
____  a formiga rainha 
__X__ as formigas operárias 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
10-Quem cuida das ninfas e da limpeza? 
____ a formiga rainha 
__X__as formigas operárias 
Reconhecimento de partes do texto 
 
11-Quem prepara os alimentos? 
____ a formiga rainha 
__X__as formigas operárias 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
12-Por que a formiga rainha não é responsável pela organização do formigueiro? 
____porque ela é a chefe 
__X__porque ela tem  outras funções 
  
Inferência  Conectiva de Ligação 
 
13- Qual  é a função da formiga rainha? 
____mandar nas formigas operárias 
__X__pôr ovos 
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Reconhecimento de partes do texto 
 
14- Em que  lugar do formigueiro vive a formiga rainha? 
__X_ numa   câmara especial 
___nos túneis 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
15- Por  que ela vive num lugar especial? 
_X__ para poder pôr os ovos 
___ porque ela é a chefe 
 
Inferência  conectiva de ligação  
 
16-Quantos ovos a rainha deposita de cada vez? 
_X__ 1 ovo 
___ dez oos 
Reconhecimento de partes do texto 
 
17-De quanto em quanto tempo a rainha deposita um ovo? 
_X__  a cada dez segundos 
___  a cada 1 hora 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
18- Comparando com outras formigas, a rainha: 
__X__vive por muito tempo 
____vive pouco tempo 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
19-Quanto tempo a rainha pode viver? 
____até 1 ano 
__X__até 15 anos 
Reconhecimento de partes do texto 
 
20- Quantas formigas-filhas a  rainha produz? 
__X__ até  4  milhões de formigas-filhas 
____até 100  formigas-filhas 
 
Reconhecimento de partes do texto 
21-Os ovos da formiga são: 
__X__muito pequenos 
____muito grandes 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
22-Ao se desenvolver o ovo  transforma-se em : 
_X___ larva 
____formiga 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
23- Por que os ovos se tornam larvas? 
__X__porque é um estágio do desenvolvimento das formigas 
____ para se tornarem maiores 
 
Inferência  elaborativa  
 
24-Em quantas semanas a larva se desenvolve? 
__X__ em algumas  semanas 
____ em uma semana 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
25- Ao seu redor, a ninfa forma: 
__X___um casulo 
_____uma capa 
Reconhecimento de partes do texto 
 
26- Para quê? 
___ para proteger-se  
__X__ para continuar seu desenvolvimento 
 
Inferência  elaborativa  
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27-A ninfa permanece no casulo por:  
__X__ algum tempo 
____ por muito tempo 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
28- Por que a ninfa passa por este estágio? 
__X__ para transformar-se em formiga 
____ para sair do formigueiro 
 
Inferência Conectiva de Ligação 
 
29-Ao sair do casulo, a ninfa:  
__X__transformou-se em formiga adulta 
____transformou-se em formiga rainha 
 
Reconhecimento de partes do texto 
 
 
30- Por quê? 
__X__ porque terminou o processo de desenvolvimento 
____ porque é assim que a formiga  se transforma em rainha 
 
Inferência   Conectiva : reinstalação 
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Anexo 5  
 TESTE DE QUESTIONAMNETO  
Tabela demonstrativa dos dados estatísticos 
Texto Narrativo  -   1ª série     
Legenda      *     Respostas corretas 
                X*  Respostas Corretas:  Reconhecimento do Texto 
                   X*  Respostas Corretas Infereciais 
                   X   Respostas Incorretas  #  Resposta Dupla  - ----Nenhuma resposta = anuladas 

                                 Masc. 
 SUJ.1A SUJ. 1B SUJ. 1C SUJ. 1D 

Opções/ 
Questõe

s 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

1  X*  X*  X*  X* 
2  X*  X*  X*  X* 
3  X*  X*  X*  X* 
4 X*  X*  X*  X*  
5  X*  X*  X*  X* 
6 X*  X*  X*  X*  
7 X*  X*  X*  X*  
8 X*  X*  X*  X*  
9  X* X  X   X* 

10 X*  X*  X*  X*  
11 X*  X*  X*  X*  
12  X*  X* X   X* 
13 X   X*  X*  X* 
14  X X*   X X*  
15  X X*   X X*  
16  X*  X* X   X* 
17 X  X  X  X  
18  X*  X*  X* X  
19  X* X   X* X  
20 X*  X*  X*  X*  
21 X*  X*   X X*  
22 X*  X*  X*  X*  
23  X* X   X*  X* 
24 X  X  X  X  
25  X*  X*  X*  X* 
26 X*   X  X  X 
27 X*   X X*   X 
28 X*  X*   X X*  
29 X*   X  X X*  
30 X*  X*   X  X 
31  X*  X*  X*  X* 
32 X*  X*   X X*  
33  X*  X* X   X* 
34 X  X   X*  X* 
35 X*   X X*  X*  
36  X*  X* X   X* 
37  X* X  X   X* 

Total geral 31 26 21 30 
Media 
global 

83,7 70,2 56,7 81,8 

T.REC. 19 18 13 18 
% 95, 5 90 % 65% 90 % 

T.INF. 12 8 8 12 
% 70,5 47 47 70,5 
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ANEXO 6 – Exemplo -Grade de análise da retextualização 

ANÁLISE RETEXTUALIZAÇÃO  - TEXTO  NARRATIVO - 3ª E 4 ª  SÉRIES 
 

GENERALIZAÇÃO SUPRESSÃO CONSTRUÇÃO-
INTEGRAÇÃO 

Acréscimos 
Reformulação REP. 

Integ. 
Omissão Cont N/ 

Cont
AP N/ 

Ap 

Texto retextualizado - SUJ.3A 
 
 

MP= TE 
 

Total Parciali  Relev Irre     

“No verão, a cigarra  só 
ficava cantando.” 

MP1          

 1-Uma cigarra passava todo o verão 

cantando 
         

 2-A cigarra  passava o verão observando as 

formigas 

         

 3-As formigas  carregavam folhas          

 4-As formigas carregavam alimentos          

 5-As formigas abasteciam os formigueiros          

“Chegava no inverno, 
ela teve  que pedir abrigo 
prás formigas.” 

MP2          

 6-O inverno chegou          

 7-A cigarra estava desprovida de tudo          

 8-A cigarra ficou desesperada          

 9-A cigarra bateu à porta das formigas          

 10-A cigarra implorou  restos de comida          

 11-A cigarra pagaria pelos restos de 

comida 

         

 12-Assim que          

 12.0.assim que- COND (Even 11)          

 13-O tempo melhorasse          

“As formigas não deixou” MP3          
 14. A  formiga-chefe fechou a porta          
 15.A formiga chefe  disse que a cigarra 

deveria aproveitar o inverno 
         

 16. A cigarra  deveria  dançar          
 18-A cigarra passava o verão cantando          
“Depois, o grilo repórter, 
fez uma reportagem  com a 
cigarra. 
Aí a cigarra  falou mentira. 
Aí depois, a formiga chefe 
foi lá,  
e desmentiu a cigarra” 

MP4          

 19-Um grilo  assistiu a cena          
 21-O grilo transformou o fato num furo de 

reportagem 
         

 22-O grilo convidou a cigarra a 
comparecer a diversos programas de 
televisão 

         

 23-A cigarra  apresentou sua versão da 
história 

         

 24-A formiga chefe convocou toda a 
imprensa 

         

 25-A formiga chefe desmentiu  a história 
da cigarra 

         

 


