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Este trabalho é  parte da pesquisa “Linguagem e Cognição”, que  tem  como 

objetivos demonstrar os processos cognitivos utilizados  na compreensão de textos por 

alunos de 4ª série , de uma escola pública São apresentados os resultados do teste 

palavra – resumo que consistiu na leitura  de textos narrativos ,  sem  apresentação de 

título , com quatro palavras destacadas. Uma delas deveria ser escolhida como a que 

melhor resumisse o texto lido. O objetivo era verificar   se os alunos  escolheriam  os 

títulos de acordo com a informação que recebessem do texto e quais os pressupostos 

cognitivas envolvidos no processo de compreensão. Hipotetiza-se que os sujeitos  

compreenderiam as narrativas  a partir do processamento e interpretação  de 

informações dos textos e  demonstra-se que os sujeitos construíram uma representação 

global dos textos lidos,  não somente  a partir do processamento  e interpretação de 

informações exteriores, mas também a partir de informações internas e cognitivas. 

          

       O processo de compreensão  

Neste trabalho   o processo  de compreensão   será analisada a partir do modelo 

estratégico   proposto por Van Dijk e Kintsch (1983).  O trabalho dos autores  

considera os processos cognitivos , não  enfatizando  aspectos isolados da leitura e  

apresenta  sob esta perspectiva, pressupostos básicos , que estabelecem as principais 

noções e os componentes do modelo: os pressupostos  contextuais e cognitivos. 

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. 

Nos pressupostos cognitivos,  enfocados nesta pesquisa, destacam-se : o 

construtivista,  que  indicam que no momento da leitura  há a construção de uma 
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representação mental  dos eventos  , com base  em informações visuais e linguísticas. 

O  pressuposto interpretativo,  segundo o qual   a partir   da representação visual e 

linguística, ocorre  a interpretação dos  eventos e/ou do enunciado.  De acordo com a 

pressuposição on  line , a compreensão  ocorre simultaneamente , “ on line”, ao 

processamento de informações , isto quer dizer que o  leitor não processa e armazena 

as informações e só depois  atribuem-lhes significados. O processamento acontece de 

forma gradual  e não subseqüentemente. Mas, para que haja a construção da 

representação mental  e significativa é necessário o conhecimento prévio sobre o 

assunto . Desta forma, 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 no fato de 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 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 Van 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 com a informação que entra. 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. 

Em consequência,  a compreensão  é  um processo estratégico no qual uma 

representação mental é construída na memória a partir do texto de entrada e das  

informações internas e externas, objetivando a  compreensão .  

A  partir dos  conceitos relacionados ao pressupostos cognitivos é possível  

analisar as causas de diferentes formas de compreensão sobre o mesmo evento/texto  

por diferentes sujeitos, como alunos de 4ª série,  participantes desta pesquisa.. 

           

 A  metodologia  



Esta  pesquisa foi realizada com alunos 16 alunos ( 8 meninas e 8 meninos)  de 4ª 

série, novatos na série, de uma escola pública. Como forma de analisar os processos 

que as crianças utilizam para a compreensão de textos, foi aplicado o teste  Palavra-

Resumo, que consiste na leitura silenciosa de dez pequenos textos, com uma só trama, 

sem apresentação do título. Para cada texto foram  apresentadas quatro palavras e uma 

delas deveria  ser escolhida como a que melhor resumisse  o texto. Os resultados  são 

apresentados a seguir.  

 

 Os resultados     

Os textos  e  a porcentagem e a análise das respostas  dadas pelas crianças são 

abaixo apresentadas: 

No texto  1,  
Quadro A- Resultados do texto 1  

TEXTO 1 

Ela saiu de seu lugar no rochedo. Mergulhou na água 

gelada com  prazer.  A água estava límpida e ela podia 

ver sem dificuldade o fundo da areia fina.     Nadou  

dando longas braçadas vigorosas. 

Calor Prazer 
75% 

Nadada 
25% 

Chuva 

 

a expectativa para a escolha da palavra Prazer, coincidiu com a maioria das respostas 

apresentadas . 

Os resultados obtidos no texto 2,  são demonstrados  a seguir: 
Quadro B – Resultados  do texto 2 

TEXTO 2 

           Escutou-se o fechamento automático da porta. A aeromoça 

pediu aos  passageiros  para    ocuparem     seus lugares,  

apagarem seus  cigarros,  apertarem  o cinto           e recolocarem 

a mesinha no seu devido lugar.  Os  motores  aumentaram a 

potência e o avião ganhou altura alguns minutos 

 mais tarde. 

Passagem 
19% 

Decolagem 
50% 

Vôo 
19% 

Aterrissagem 
12% 

 



apresentou como maior número de respostas a palavra Decolagem , apesar dos alunos 

não terem experiência neste tipo de transporte. 

 

No texto 3, os resultados obtidos demonstraram: 
Quadro C – Resultados  do texto 3 

TEXTO 3 

O médico atendeu seu último cliente. Ainda   estava    claro e 

aproveitou  para dar uma volta no lago. Caminhava em largas 

passadas, aproveitando  para encher os pulmões de ar fresco e 

se distender. Continuou     assim  durante uma boa hora antes 

de entrar para o jantar. 

Pato 
6 

Caminhada 
50% 

Descontração 
38% 

Fadiga 
6% 
 

 

que a  escolha da palavra Caminhada, confirmou a expectativa para  as respostas. 

 

O texto 4,  
Quadro D – Resultados  do texto 4 

TEXTO 4 

Já se tinham passados 43 minutos do segundo tempo. O    árbitro  

já      olhava o  seu o  cronômetro.    Desmarcado, o     lateral 

esquerdo  recuperou   a    bola       e  com ela    dominada      partiu 

a toda velocidade, acendendo a última esperança da equipe . 

Conseguiu se safar da defesa  adversária e  marcar o gol da vitória. 

Gol 
69% 

Aplausos 
12,5% 

Empate 
12,5% 

Basquete 
6% 
 

 

confirmou a expectativa de que a palavra Gol, seria a escolhida. 

 

No texto  5,  
Quadro E – Resultados  do texto 5 

 

 



TEXTO 5 

Ele tinha nascido há 50 anos nesta bela cidade do interior. E ia receber  

seus melhores amigos para passar o fim de semana nesta mesma cidade. 

Juntos iam festejar este meio século de felicidade. 

Outono Convite 
37,5 

Lembranças 
37,5% 

Aniversário 
  37,5% 
 

 

o resultado esperado Aniversário, apresentou o mesmo índice de escolhas da palavra 

Convite e uma diferença de apenas 12,5% da palavra Lembranças, o que ocasionou 

dúvidas sobre os processos cognitivos  utilizados pelos alunos na escolha das palavras. 

 

O texto 6 ,apresentou  os seguintes resultados : 
Quadro F – Resultados  do texto 6 

TEXTO 6 

O dia tão esperado tinha chegado. Na entrada da igreja, ela estava 

vestida com um longo vestido branco, bordado em renda, com uma 

cauda de seis metros, levada por várias meninas. Todas vestidas de rosa 

caminhavam em cadência para não tropeçar. 

Benção 
6,5 

Batizado 
12,5% 

Semana Santa 
31% 

Casamento 
50% 
 

 

O resultado novamente surpreendeu. Apesar da expectativa de maior escolha da 

palavra Casamento haver sido correspondida, a diferença de apenas 19% na escolha de 

Semana Santa  evidenciou a necessidade de se conhecer os processos  cognitivos 

utilizados pelas crianças, no momento da escolha. 

 

O texto 7, apresentou os seguintes resultados : 
Quadro G – Resultados  do texto 7 

TEXTO 7 

         A chuva tinha caído torrencialmente na cidade durante dias e dias.  

O nível do rio  subiu muito rapidamente. A cidade baixa foi invadida 

pelas águas. 

Inundação 
31% 

Programa 
19% 

Prejuízos 
- 

Tempestade 
50% 



 

Apesar do maior índice de escolha  aparecer para a  palavra Tempestade os 

resultados demonstram  um diferenças de apenas (19%), entre as respostas Inundação 

e Tempestade. 

 

No texto 8, 
Quadro H – Resultados  do texto 8 

TEXTO 8 

 Os alunos se encontraram na entrada do colégio e se perfilaram dois a 

dois um atrás  do outro. Foram então com seu professor pegar o ônibus 

para irem ao teatro. 

Espetáculo 
50% 
 

Advertência 
19% 

Saída 
6% 

Encontro 
25% 

 

a maior incidência de respostas recaiu sobre a palavra Espetáculo, e não Encontro, 

conforme a expectativa, evidenciando novamente, a necessidade de se conhecer os 

processos cognitivos elaborados pelos sujeitos no momento da escolha  da resposta. 

Os resultados do texto 9 , demonstraram  que : 
Quadro I – Resultados  do texto 9 

TEXTO 9 

O velho esperava sonolento que o peixe mordesse a isca, quando foi  

surpreendido  por um arranco na vara de   pescar   que quase o levou  

para dentro da    água. Ele  apanhou um soberbo surubi. 

Preparativos 
12,5% 

Pesca 
69% 

Banho 
12,5% 

Almoço 
6% 

 

confirmou a expectativa de escolha da palavra Pesca. 

No texto 10, 
Quadro J – Resultados  do texto 10 

TEXTO 10 

       Um quarto de alunos e alunas americanas de    13 a 14 anos 

admitem que consumiram droga pelo menos uma vez, segundo um 

relatório que mostra uma   progressão do consumo entre os jovens. 

Droga 
62,5% 

Advertência 
12,5% 

Precaução 
25% 

Medo 
- 



 

o tema Droga, destaca-se na escolha dos sujeitos, como demonstra os dados e 

confirma a expectativa de que a palavra  seria  escolhida. 

 

Considerando os resultados obtidos, demonstrados nos quadros  E, F, G e H, 

relativos aso textos 5, 6, 7 e 8 ,decidiu-se pela realização de uma entrevista com os 

alunos, como forma de obter maiores informações sobre a escolha das respostas, pois 

apenas um dos participantes,  correspondeu em todas as respostas à expectativa da 

palavra-resumo considerada adequada aos textos. 

 

 A entrevista: 

 

Como os alunos haviam lido os textos há 15 dias e considerando-se necessário 

que lembrassem o que haviam lido, realizou-se a leitura oral, de cada texto, pela 

pesquisadora, como forma também, de agilizar os trabalhos. Logo em seguida à leitura 

de cada texto, era realizado o questionamento ao aluno sobre as razões que o 

conduziram à escolha de determinada palavra, para resumo do que havia lido. Optou-se 

por não ler as demais palavras sugeridas para respostas, questionando-se apenas aquela 

que o aluno havia escolhido, como forma de não influenciar na escolhas já feitas, pois 

ouvindo as demais palavras propostas  a criança poderia ser influenciada e realizar 

novas escolhas. O objetivo portanto, era descobrir porque o sujeito havia escolhido 

aquela palavra e não outra. Optou-se, ainda, por questionar outras respostas fora dos 

itens que apresentaram dúvidas, como forma de obter o maior número de dados 

possíveis. 

Transcrevemos a seguir, as respostas dos alunos, apresentadas de acordo com a 

ordem dos textos: 

1. No TEXTO 5,  constatou-se  as opções Convite e Lembranças. Questionou-se a 

escolha destas palavras aos alunos e as respostas apresentadas esclareceram as 

escolhas : 

 

1.1. Convite 

-“Porque ele estava convidando os amigos de fora para ir lá”. 

-“Porque ele tinha convidado os amigos”. 

-“Porque ele tinha feito um convite”. 



-“Porque ele chamou para passar o final de semana nesta cidade”. 

-“Porque ele convidou os colegas para festejar”. 

 

1.2- Lembranças 

-“Porque quem ele convidou para ir lá, quando eles foram embora, eles vão ter 

lembranças de lá”. 

-“Porque eles vão se lembrar uns dos outros”. 

 

2. No TEXTO 6, questionamos aos alunos a escolha das respostas Benção, 

Batizado e Semana Santa. As respostas obtidas justificaram as escolhas. 

 

2.1. Benção 

- “Porque sempre quando faz 15 anos, vão as meninas na frente e aí quando chega lá na 

frente, a menina ganha a benção do padre”.  

 

2.2. Batizado 

-“Porque pode ser batizado de nenen”. 

-“Porque roupa rosa é batizado”. 

 

2.3. Semana Santa 

-“Era casamento. Mas, tem vez que na Semana Santa tem gente que veste assim”. 

-“Não lembro”. A pesquisadora insiste e pergunta o que foi que no texto pode ter 

lembrado Semana Santa. A aluna responde então:  

- “Porque tem teatro na Igreja na Semana Santa e no teatro tem um monte de gente 

de roupa branca”. 

 

3. O  TEXTO 7, apresentou escolhas como Programa e Tempestade. Para a 

escolha das respostas os alunos justificaram das seguintes formas: 

 

3.1. Programa 

-“Porque, de vez em quando, passa na televisão alguém caindo na água assim”. 

-“Porque lá no céu tinha programado para chover”. 

 

 



3.2. Tempestade 

-“Porque quando tem tempestade a água cai muito forte e saí água prá fora do rio”. 

-“  Porque quando chove o rio transborda e inunda a casa”. 

-“Porque a cidade foi inundada pela água”. 

-“Porque as águas vão caindo e alagando as casas”. 

-“Porque chove muito e inunda as casas”. 

 

4. No  TEXTO 8, a escolha das palavras Espetáculo e Advertência recebeu as 

seguintes explicações: 

 

4.1. Espetáculo 

-“Porque eles foram ao teatro ver um espetáculo”. 

-“Porque é no teatro que tem espetáculo”. 

-“Porque eles iam ver alguma coisa que era uma espetáculo”. 

-“Porque eles foram ao teatro par assistir um espetáculo”. 

 

4.2. Advertência 

-“Porque eles não chegaram a entrar na escola”. 

-“Porque não ia ter aula e eles iam ao teatro”. 

       Questionou-se então, o que era advertência. A resposta foi: “Advertência é quando 

a gente falta à aula e aí a gente leva advertência”. 

    

 

A análise dos resultados : 

Pelas entrevistas, os dados indicam que a compreensão não se dá somente a partir 

do processamento e interpretação de informações tanto textuais como extra-textuais. 

Há além disso um outro fator que poderia ser chamado de relevância associativa. Os 

alunos escolhem certos itens para os quais criam uma rede de associação não prevista. 

De acordo com o modelo proposto por Van Dijk e Kintsch ( 1983) adotado  neste 

trabalho , o conhecimento de mundo , os conhecimentos prévios sobre o assunto e a 

representação linguística  estabeleceram a construção  mental e significativa sobre  os  

textos lidos .No texto 5, por exemplo,  ao escolherem  a resposta convite os alunos 

estabelecem relações próprias ao seu modelo de mundo. Já que ao  referente ele ,no 

texto, foi  estabelecida a relação  de  receber os amigos  para festejar meio século de 



felicidade, os sujeitos definem a existência de um convite , que pode ser explicitado 

através das respostas apresentadas como : “Porque ele tinha convidado os amigos”, 

“Porque ele convidou os colegas para festejar”. No texto 6, como não há um referente 

explícito para ela, o aluno o constrói segundo seu modelo de mundo, estabelecendo 

que ela se refere a uma menina que vai ser abençoada ou coroada numa festa de 

aniversário. As cores citadas, o rosa e o branco remetem a  situações como batizados  

festas da igreja na semana santa . No texto 7,  o  modelo  segundo o qual as  chuvas  

podem se tornar tempestades que causam inundações, que por sua vez são 

transformadas em noticiários de televisão , são justificativas para as escolhas das 

palavras  tempestade e programa ,  esclarecidas pelos sujeitos: “Porque quando chove 

o rio transborda e inundas as  casas”, e “ porque de vez em quando, passa na televisão 

alguém caindo na água assim”. O item lexical  programa ainda tem seu conteúdo 

modificado , na justificativa da resposta: “Porque lá no céu tinha programado para 

chover”, o que  demonstras as redes de significação possíveis formadas por um item 

lexical, a partir do conhecimento de mundo do sujeito. No texto 8, o item lexical teatro 

desencadeia uma rede de relações relacionada a espetáculo, demonstrada através de  

respostas como: “Porque  é no teatro que tem espetáculo”, “Porque eles foram ao 

teatro ver o espetáculo. Em relação  a escolha do item advertência, respostas como: 

porque não ia ter aula e eles iam ao teatro”,  “Porque  eles não chegar a entrar na 

escola” e a explicação feita pelo sujeito sobre o significada de advertência:  “....é 

quando a  gente falta  aula e aí a gente leva advertência”, relaciona-se ao Regimento 

Escolar das Escolas Municipais, segundo o qual, o aluno que apresenta problemas 

disciplinares após receber determinado número de advertências orais e escritas, não 

pode frequentar as aulas, ficando impossibilitado de comparecer à escola por prazo 

determinado. Daí que o fato dos alunos mencionados no texto 8, se encontrarem na 

porta da escola, não entrarem e saírem para ir ao teatro, apresentou maior relevância 

para estes sujeitos, que desconsideraram a presença do professor, explícita no texto. O 

fato da não permanência na escola é que justifica portanto, a escolha da palavra 

advertência, como resumo do que foi lido.  

 

 Conclusões : 

A análise dos resultados permite concluir que pode-se comprovar que   uma rede 

de associação possível entre os itens lexicais,  aliado ao conhecimento de mundo dos 

sujeitos foi elaborada, formando um todo coerente, na compreensão dos textos.Pode-se 



pressupor então, que a partir de informações internas e cognitivas, ancorado no 

modelo situacional apresentado,  é possível criar e justificar  cada sujeito criar uma   

significação diferenciada  para o texto, como demonstrado pelas respostas dos alunos.
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