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Medrado, I. D. (2015). Relações entre a compreensão de textos e a consciência metatextual: 

aspectos epilinguísticos e metalinguísticos. 132p. Tese de Doutorado, Pós-Graduação em 

Psicologia Cognitiva, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Resumo 

A compreensão de textos e a consciência metatextual são atividades de natureza linguístico-

cognitiva que têm despertado o interesse de estudiosos das áreas da Psicologia, Linguística e 

Educação. Sabe-se que as pesquisas sobre a compreensão de textos têm se mostrado mais 

abundantes, ao passo que a consciência metatextual mostra-se uma habilidade menos 

investigada pelo fato de ter sido sistematizada e definida recentemente. Consequentemente, os 

estudos que se propõem a investigação da relação entre a consciência metatextual e a 

compreensão de textos têm sido poucos e um tanto inconclusivos na afirmação quanto ao tipo 

de relação existente e ao modo como se dá esta relação. E é nesse sentido que a literatura que 

trata da consciência metatextual indica haver uma controvérsia que versa sobre a existência ou 

não de relação com a compreensão de textos. Assim, o presente estudo tem por objetivos 

investigar as relações entre a compreensão de textos e a consciência metatextual, a partir da 

consideração destas como habilidades multifacetadas examinadas através de diferentes 

tarefas; examinar o desempenho dos participantes nas tarefas de compreensão de textos e de 

consciência metatextual, considerando aspectos distintos das duas habilidades e analisar as 

propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados na mensuração da compreensão de 

textos e da consciência metatextual. Foram investigadas 200 crianças de escolas públicas e 

particulares, com idades variando entre 7 e 8 anos (do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental). 

Na presente investigação, foi feita a aplicação de quatro tarefas: três tarefas de compreensão 

de textos, com foco na identificação do tema/assunto principal, na reprodução oral e nas 

perguntas inferenciais e uma tarefa de consciência metatextual subdividida em itens de 

natureza epilinguística e metalinguística. Na primeira sessão foram realizadas as três tarefas 

de compreensão de textos (Tarefa 1 – Identificação do Tema/Assunto Principal, Tarefa 2 - 

Reprodução Oral de História e Tarefa 3 - Perguntas Inferenciais sobre uma História). A 

segunda sessão contemplou uma tarefa de consciência metatextual com os itens de natureza 

epilinguística (itens referentes à identificação do gênero textual, à identificação da 

incompletude do texto, à identificação de textos com estrutura híbrida e à identificação da 

ordem de textos) e de natureza metalinguística (itens referentes à identificação de partes 

presentes de textos incompletos, à identificação das partes ausentes de textos incompletos e à 

identificação do tipo de estrutura híbrida presente nos textos). Resultados revelaram que a 

compreensão de textos não se correlaciona com a consciência metatextual, donde depreende-

se que o conhecimento requerido no ato da compreensão de textos está apoiado em uma 

representação mental global do texto, o que não ocorre com a consciência metatextual que 

requer um conhecimento linguístico mais específico referente à estrutura do texto, resultado 

que reforça a ideia da inexistência de correlação entre as duas habilidades. Quanto aos 

instrumentos, estes revelaram boa configuração fatorial e índices satisfatórios de 

fidedignidade, o que condiz com a robustez dos instrumentos na mensuração das habilidades 

investigadas. No que tange à comparação entre grupos, somente houve diferença significativa 

na comparação das tarefas com o tipo de escola, sendo o desempenho dos alunos de escola 

pública superior ao dos alunos de escola particular nas tarefas de compreensão de textos e de 

consciência metatextual, o que revela um padrão diferente do que se tem como norma e 

salienta como necessário o entendimento de como se configura a proposta de ensino destas 

escolas, aspecto este relevante, mas que se distancia do que propõe a presente investigação. 

 

Palavras-chave: compreensão de textos, inferências, consciência metatextual, epilinguístico, 

metalinguístico. 
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Medrado, I. D. (2015). Relations between text comprehension and metatextual awareness: 

epilinguistic and metalinguistic aspects. p. Doctoral thesis, Post-Graduation in Cognitive 

Psychology, Federal University of Pernambuco, Recife. 

 

Abstract 

 

Text comprehension and metatextual awareness are linguistic-cognitive nature activities that 

have aroused the interest of scholars from the fields of Psychology, Linguistics and Education. 

It is known that research on text comprehension has been more abundant, on the other hand, 

metatextual awareness appears to be a less investigated ability, mainly because only recently 

it has been systematized and defined. Consequently, studies that purport to research the 

relationship between metatextual awareness and text comprehension have been few and 

somewhat inconclusive in determining the type of relationship and how this relationship 

occurs. It is in this sense that the literature about metatextual awareness indicates that there is 

a controversy regarding the existence of a relationship with text comprehension. Thus, the 

present study aims to investigate the relationships between text comprehension and 

metatextual awareness, from the consideration of these as multifaceted abilities examined 

through different tasks; examine the performance of participants in text comprehension and 

metatextual awareness tasks, considering different aspects of both abilities and analyze the 

psychometric properties of the instruments used to measure text comprehension and 

metatextual awareness. Two hundred children, from public and private schools, with ages 

ranging between 7 and 8 years (2nd and 3rd years of elementary school), were investigated. In 

the present investigation four tasks were applied: three text comprehension tasks, focusing on 

the identification of the main theme/subject, oral reproduction and inferential questions, and a 

metatextual awareness task subdivided into epilinguistic and metalinguistic nature items. In 

the first session were performed the three text comprehension tasks (Task 1 – Identification of 

the Main Theme/Subject, Task 2 – Oral Reproduction of a Story and Task 3 – Inferential 

Questions About a Story). The second session covered a task of metatextual awareness with 

epilinguistic nature items (identification of the textual genre, identification of the 

incompleteness of the text, identification of texts with hybrid structure and identification of 

the order of texts) and metalinguistic (items related to the identification of parts present in 

incomplete texts, identification of the missing parts in incomplete texts and identification of 

the type of hybrid structure present in the texts). Results revealed that text comprehension 

does not correlate with metatextual awareness, surmising that the knowledge required in the 

act of text comprehension is based on a global mental representation of text, which does not 

occur with metatextual awareness that requires a more specific linguistic knowledge 

concerning the structure of the text, a result that reinforces the idea that there is no correlation 

between the two abilities. As for the instruments, these showed factorial configuration and 

satisfactory levels of reliability, which is consistent with the robustness of the instruments in 

the measurement of the abilities that have been investigated. With regard to the comparison 

between groups, there are significant differences when comparing the tasks with the type of 

school, the performance of public school students is higher when compared to the 

performance of the private school students in the tasks of text comprehension and metatextual 

awareness, which shows a different pattern from what is perceived as standard and highlights 

the importance of understanding the education proposal from these schools. Although 

relevant, this aspect distances itself from the present investigation purposes. 

 

Keywords: text comprehension, inferences, metatextual awareness, epilinguistic, 

metalinguistic. 
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Compreender um texto implica processos perceptivos, mnemônicos, inferenciais, 

dedutivos e de processamento estratégico. A leitura, por sua vez, constitui-se como uma 

atividade cognitiva por excelência. Assim sendo, o ato de ler consiste em construir 

significados, sendo a compreensão o propósito central da leitura. Esta consiste em um 

processo de interação entre as características do texto e as do leitor, tendo como resultado a 

construção de uma representação mental significativa e global a partir da base textual, 

produzida de forma dinâmica enquanto o leitor progride na leitura e aporta seu conhecimento 

de mundo. 

Em função dos processos linguístico-cognitivos envolvidos na elaboração da 

representação, o leitor experiente geralmente constrói uma representação mental que vai além 

das ideias do autor, incorporando seu conhecimento de mundo. Entretanto, não são somente as 

características do leitor, mas também as do texto que intervêm no processo de compreensão 

textual. Nesse processo, as variáveis que influenciam a construção do significado do texto 

são: os conhecimentos de mundo do leitor, os conhecimentos sobre o tema específico a ser 

tratado e os conhecimentos sobre os tipos de textos, inclusive acerca da estrutura do próprio 

texto. 

O conhecimento sobre a estrutura do texto remete a habilidades metalinguísticas de 

maneira geral e a habilidades metatextuais de maneira específica. As habilidades 

metalinguísticas remetem a um conhecimento explícito acerca da linguagem (Gombert, 1992; 

2013; Karmiloff-Smith, 1986; Navarro Ruiz & San Martín, 2009). No momento em que a 

própria linguagem passa a ser tomada como foco de análise deliberada por parte do sujeito, 

tornando-se objeto de reflexão, passa a ser alvo de uma atividade de natureza metalinguística: 

tal atividade exige um distanciamento em relação aos usos e funções da linguagem e uma 

aproximação da forma sob a qual esta se apresenta.  

Nesse movimento de tomada da linguagem como objeto de reflexão deliberada, o sujeito 
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torna-se capaz de analisá-la e manipulá-la (Garton & Pratt, 1998; Herriman, 1986; Spinillo, 

2009).  

Tanto a compreensão textual como a consciência metatextual são considerados temas 

relevantes no âmbito do desenvolvimento linguístico, verificando-se um número substancial 

de pesquisas realizadas com crianças acerca da compreensão textual e um número menos 

expressivo no âmbito da consciência metatextual. No entanto, são raras as pesquisas que 

investigam as relações entre essas duas habilidades. Tais pesquisas divergem quanto a esta 

relação, verificando-se a existência de uma controvérsia: há estudos que indicam haver 

relação entre as duas habilidades (Cain & Oakhill, 1996; Pereira, 2010; Oakhill & Cain, 2011; 

Barboza, 2014) e estudos que indicam não haver tal relação (Dreher & Singer, 1980; Simões, 

2002). 

Em análise da literatura, observou-se que os estudos anteriores que examinam as 

relações entre compreensão de textos e consciência metatextual o fazem a partir de uma única 

tarefa de compreensão, não enfatizando o fato deste fenômeno ser de natureza multifacetada 

(Dreher & Singer, 1980; Cain & Oakhill, 1996; Simões, 2002; Pereira, 2010; Barboza, 2014). 

Tendo isso em foco, a presente investigação examinou as relações entre essas habilidades a 

partir da consideração de que a compreensão de textos é um fenômeno cuja investigação 

requer o uso de tarefas distintas que avaliem diferentes aspectos deste processo, tais como 

aspectos gerais (tema, por exemplo) e aspectos específicos (peguntas inferenciais sobre o 

conteúdo veiculado pelo texto, por exemplo). Nesse sentido, propõe-se um estudo em que a 

compreensão de textos é avaliada a partir de tarefas distintas, enfatizando o estabelecimento 

de inferências, uma vez que o modelo de Construção Integração de Kintsch (1998) é o 

adotado na presente investigação. 

De forma semelhante, a consciência metatextual foi também avaliada a partir de 

diferentes tarefas, uma vez que na perspectiva de Gombert (1992, 2013), autor cuja teoria 
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fundamenta o presente estudo, a consciência metatextual, assim como a consciência 

metalingustica de modo geral, se manifesta a partir de comportamentos epilinguísticos e 

comportamentos metalinguísticos. Desta forma, o estudo envolve tarefas cuja resolução 

requer um conhecimento epilinguístico e outras que requerem conhecimentos 

metalinguísticos. Tais conhecimentos serão definidos e descritos adiante.  

Assim, a questão de pesquisa da presente investigação consiste em examinar as 

relações entre compreensão textual e consciência metatextual a partir de um paradigma 

metodológico distinto e diferenciado daquele usualmente adotado na pesquisa na área, uma 

vez que este permite examinar diferentes facetas tanto da compreensão de textos e como da 

consciência metatextual. Esclarecer esta questão pode implicar em uma contribuição teórica 

acerca deste campo de conhecimento. Como objetivo secundário, porém relevante e também 

relacionado as habilidades aqui investigadas, o presente estudo examinou o desempenho dos 

participantes nas tarefas de compreensão de textos e de consciência metatextual.  

Ressalta-se que a partir da diversidade de tarefas propostas para investigar as essas 

habilidades, foi possível também gerar um conjunto de informações que podem contribuir 

para o desenvolvimento de medidas de avaliação da compreensão de textos e da consciência 

metatextual mais fidedignas e padronizadas. Assim, é possível considerar este aspecto como 

um contributo para o tema no que tange às possibilidades de avaliação neste campo de 

conhecimento. 

Cinco capítulos constituem o presente estudo. No Capítulo 1 são apresentadas 

considerações teóricas referentes à compreensão de textos e a consciência metatextual, 

finalizando com uma discussão acerca das relações entre essas duas habilidades e a 

controvérsia identificada nos resultados das pesquisas. O Capítulo 2 apresenta o método 

adotado, com a descrição do planejamento experimental e dos participantes investigados. No 

Capítulo 3 consta o sistema de análise adotado nas tarefas que avaliaram a compreensão de 
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textos e nas tarefas que avaliaram a consciência metatextual, apresentando-se exemplos das 

respostas dos participantes nas entrevistas. No Capítulo 4 são apresentados os resultados 

obtidos a partir da análise das propriedades psicométricas dos instrumentos, da análise de 

correlação entre as habilidades e do desempenho dos grupos nas tarefas de compreensão de 

textos e de consciência metatextual. Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas a conclusão e 

discussões dos resultados obtidos na pesquisa, com o estabelecimento de relações com a 

literatura na área e uma reflexão acerca de pesquisas futuras.  
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Embora sejam temas de interesse da Psicologia Cognitiva, verifica-se que a 

compreensão de textos tem sido muito mais investigada do que a consciência metatextual. 

Isso talvez se explique devido ao fato de a consciência metatextual ter sido definida mais 

recentemente por Gombert (1992), enquanto que a compreensão textual é tema mais antigo 

entre os interesses dos estudiosos. Consequentemente, os estudos que se propõem investigar a 

relação entre a consciência metatextual e a compreensão de textos são raros, ressaltando-se 

ainda o fato de que os resultados derivados deles apontam algumas controvérsias a respeito da 

existência desta relação. 

Inicialmente serão feitas considerações teóricas acerca da compreensão de textos, 

tratando-se de sua definição, do modelo explicativo predominante na área, do papel das 

inferências e os diferentes métodos de investigação utilizados. Em seguida, será apresentada a 

conceituação da consciência metatextual, diferenciando-a das demais habilidades 

metaliguísticas, e explicitando os comportamentos epilinguísticos e metalinguísticos, e 

apresentando os diferentes métodos de investigação adotados na literatura. Por último, será 

realizado um levantamento acerca dos estudos que se propõe a examinar as relações entre a 

compreensão de textos e a consciência metatextual. 

 

1.1. Compreensão de Textos  

O compreender textos implica a consideração de três fatores: o leitor, o texto e a 

interação entre eles. No âmbito de investigação dessa interação são abarcadas três dimensões 

que envolvem a compreensão de textos, a saber: a dimensão social, linguística e cognitiva 

(Spinillo, 2013). De forma breve, a dimensão social envolve aspectos referentes ao 

conhecimento prévio do leitor, aos objetivos da leitura e à intenção comunicativa do texto. A 

dimensão linguística, por sua vez, trata da materialidade do texto constituída ao nível da 

palavra (na decodificação do símbolo ou som e acesso do significado na memória), da 



20 

 

sentença (no estabelecimento de relações sintáticas e conceituais entre palavras em uma 

sentença e entre estas em um parágrafo) e do texto (na seleção de informações relevantes, 

relacionando-as com informações já conhecidas e estabelecendo inferências entre as partes do 

texto e entre o texto, o conhecimento prévio do leitor/ ouvinte e o contexto em que o texto se 

insere), em um movimento de integração entre eles (Yuill & Oakhill, 1991; Viana, 2002; 

2009). A dimensão cognitiva envolve a memória, o monitoramento e o estabelecimento de 

inferências, sendo esta dimensão aquela que é tratada na presente investigação, em especial o 

estabelecimento de inferências (Coscarelli, 2003). 

As pesquisas acerca da compreensão de textos são caracterizadas por três enfoques 

que privilegiam facetas distintas e complementares desse fenômeno (Spinillo, 2013). Os 

enfoques são: empírico, de intervenção e teórico. O enfoque empírico apresenta como 

objetivo a identificação dos fatores responsáveis pela compreensão de textos, que são: os 

fatores linguísticos (a saber, aspectos lexicais, sintáticos, semânticos e habilidade de 

decodificação) e os fatores cognitivos (memória de trabalho, monitoramento e o 

estabelecimento de inferências). Oakhill e Yuill (1996), em uma discussão sobre dificuldades 

de compreensão de textos em crianças, distinguem dois tipos de fatores: fatores de alto nível 

(de natureza cognitiva: memória de trabalho, monitoramento da compreensão, conhecimento 

sobre a estrutura do texto e inferências) e fatores de baixo nível (de natureza linguística, mais 

ao nível da palavra: reconhecimento, vocabulário, decodificação, dentre outros).  

O enfoque de intervenção, por sua vez, versa sobre a possibilidade de desenvolver a 

compreensão de textos. Os estudos nesta perspectiva se caracterizam por intervenções que 

tratam de fatores específicos envolvidos na compreensão (memória de trabalho, 

monitoramento, imagem mental e processo inferencial), apresentando resultados positivos 

quanto ao desenvolvimento desta habilidade, especialmente em relação a crianças com 
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dificuldades de compreensão (Yuill & Oakhill, 1991; Oakhill & Yuill, 1996; Gayo, Deaño, 

Conde, Ribeiro, Cadime & Alfonso, 2014). 

Por fim, o enfoque teórico versa sobre a proposição de modelos explicativos e 

descritivos acerca dos fatores envolvidos e suas respectivas funções neste processo (Hodges 

& Nobre, 2012; Soares & Emmerick, 2013). A literatura aponta alguns modelos explicativos 

da compreensão de textos, no entanto o modelo proposto por Kintsch (Kintsch & van Dijk, 

1978; Kintsch, 1998), denominado Modelo de Construção Integração tem sido o mais adotado 

e mais expressivo na área, sendo adotado na presente pesquisa. 

 

1.1.1. Modelo de compreensão de textos  

O modelo de Construção Integração (CI) proposto por Kintsch (1998) é o mais 

representativo na descrição do processo de compreensão de textos. Nele a compreensão 

ocorre a partir da construção de um modelo mental, onde são feitas conexões entre as ideias 

expressadas no texto e conhecimentos prévios relevantes do leitor. Esse modelo focaliza dois 

momentos durante o processo de compreensão, que são: a Construção, que consiste em um 

processo no qual um modelo mental é construído local e gradualmente a partir do significado 

das palavras e proposições, e a Integração, que consiste em um processo que ocorre local e 

globalmente quando uma nova informação é acrescentada, o que concorre para a construção 

de sentidos ancorados nas antigas e novas informações apresentadas (Kintsch, 1998).  

Segundo o autor, no primeiro momento as representações mentais são formadas por 

uma produção fraca de regras que fornecem output desordenado, redundante e contraditório. 

De forma gradativa e partindo dos significados das palavras e proposições, o modelo mental 

do texto é construído a nível local e o input textual aciona conhecimentos relacionados ao 

texto e que estão armazenados na memória de longo prazo, tais conhecimentos são trazidos à 

memória de trabalho para que o leitor estabeleça relações entre estes e as ideias do texto. 
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No segundo momento há construção de sentidos a partir da adição de novas 

informações e integração destas às informações antigas, dá-se a rejeição de construções 

inadequadas e inconsistentes entre as ideias e proposições no texto e entre o texto e o 

conhecimento de mundo do leitor/ouvinte, dando-se a organização da compreensão em um 

todo coerente. As inconsistências são detectadas a nível local e global, sendo que tal output 

passa por um processo de integração que apresenta como produto uma representação mental 

bem estruturada. 

Nesse processo, o leitor realiza uma integração de informações trazidas pelo texto, o 

que produz uma representação mental coerente com o texto-base e, concomitantemente, 

integra tais informações veiculadas no texto com seu conhecimento de mundo, produzindo 

uma representação mental que se refere às elaborações do leitor, que é denominado modelo 

situacional. Esse modelo pressupõe a compreensão de texto como um processo de construção 

e integração de informações, cujo cerne está na elaboração de inferências, uma vez que 

compreender um texto vai além do que está nele literalmente explicitado. O leitor integra as 

informações literais, que são aquelas encontradas explicitamente no texto, e as informações 

inferenciais, que consistem em informações implícitas derivadas da integração de informações 

intratextuais entre si e entre informações intratextuais e o conhecimento de mundo 

(conhecimento prévio) do leitor (Viana, 2002; 2009; Soares & Emmerick, 2013).  

As inferências são consideradas processos de alto nível que são responsáveis pela 

integração e formação de significados, pelo estabelecimento de relações entre informações 

intratextuais e entre estas e o conhecimento de mundo do leitor e pela construção de uma 

representação mental coerente e adequada do texto (Oakhill &Yuill,1996). Assim, 

representação mental e inferências são fatores essenciais no ato de compreender textos, uma 

vez que as inferências que são estabelecidas no processo de leitura ou após seu término são 

assimiladas à representação mental do texto de modo que o leitor não consegue fazer 
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distinção entre as informações que eram veiculadas literalmente pelo texto e as informações 

que foram inferidas a partir da leitura do texto.  

 

1.1.2. Inferências 

Um importante fator da dimensão cognitiva no ato de compreender textos são as 

inferências, processo cognitivo altamente complexo que versa sobre a construção ativa de 

sentidos possíveis (que estão para além das marcas gráficas do texto) e a maneira com a qual 

o leitor apreende e interpreta a intenção pretendida pelo autor do texto. A concepção de 

inferências adotada na presente investigação diz respeito a um processo cognitivo de alto 

nível operado pelo leitor com vistas à construção de uma representação mental constituída por 

interpretações coerentes com o texto lido, sendo o processo inferencial o responsável por 

explicitar as informações implícitas no texto (Yuill & Oakhill, 1991). 

O estabelecimento de inferências ocorre com base no conhecimento de mundo do 

leitor e nas informações veiculadas no texto (Graesser, Singer & Trabasso, 1994; Vidal-

Abarca & Rico, 2003; Spinillo & Mahon, 2007). A construção de significados a partir da 

integração de informações de diferentes fontes envolve a memória de trabalho, que contribui 

para a retenção e integração das informações do texto, agindo em prol da geração de novas 

inferências e da construção de um modelo mental; e também a memória de longo prazo, que 

permite que o conhecimento de mundo do leitor seja acionado pelo conteúdo tratado no texto 

(Kintsch,1998; Yuill & Oakhill, 1991; Oakhill & Yuill, 1996).  

As inferências são necessárias na construção de sentidos, tendo em vista que o texto 

não está completamente explícito e requer que o leitor preencha as lacunas deixadas pelo 

autor do texto com inferências que são elaboradas a partir de seu conhecimento de mundo em 

interação com as informações textuais (Marcuschi, 1985; 1996; Yuill & Oakhill, 1991). 

Também são relevantes por apresentarem um altíssimo valor adaptativo na predição de 
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condutas, entendimento da realidade e compreensão de mensagens abstratas (León, 2003), por 

contribuir para uma compreensão profunda, requerendo do leitor a capacidade de eleição 

consciente de conhecimentos de mundo mais relevantes para compreensão (King, 2007) e por 

delimitarem os níveis de compreensão, distinguindo os bons compreendedores dos maus 

compreendedores (Spinillo & Hodges, 2012). 

A literatura na área revela modos distintos de classificação das inferências, dentre eles 

apresenta-se o de Warren, Nicholas e Trabasso (1979) que categorizam em três tipos: lógicas 

(que tratam das relações causais entre as proposições do texto), informacionais  (que versam 

sobre relações entre eventos e personagens) ou avaliativas (que referem-se à avaliação ou 

julgamento do leitor acerca das ações dos personagens). 

Graesser, Singer e Trabasso (1994) e Graesser e Zwaan (1995) classificam as 

inferências como geradas on-line (durante a compreensão) e geradas off-line (após a 

compreensão através da recuperação de informações). Graesser, Singer e Trabasso (1994) 

classificam possíveis inferências baseadas no texto e no conhecimento de mundo do leitor, em 

uma categorização em que consideram textos do tipo narrativo, sem pretender o esgotamento 

de todas as possibilidades de inferências que poderiam ser geradas. As inferências versam 

sobre informações sobre tempo, espaço, ações, eventos, relações de causalidade, personagens 

(suas características físicas, psicológicas, motivações e reações emocionais), reações do leitor, 

intenção do autor, inferências temáticas e informações sobre objetos utilizados na história. 

Coscarelli (2002) apresenta dois tipos de inferências: as conectivas (que estabelecem 

coerência entre as diversas partes do texto e ligam as informações do texto, propiciando a 

compreensão) e as elaborativas (que estabelecem relações entre o texto e o conhecimento de 

mundo do leitor e apresentam um caráter mais global). Outra classificação apresentada por 

Coscarelli (2002) está baseada no conhecimento, a saber: as inferências de estado, que 

abrangem fatos e circunstâncias e geralmente não têm papel importante na causalidade dos 
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eventos; as inferências de eventos, que são causais e fazem a ligação entre as sentenças e a 

representação das informações veiculadas anteriormente no texto, proporcionando coerência; 

e as inferências de previsão, que envolvem a expectativa de fatos ainda não ocorridos e que 

virão na sequência.  

Vidal-Abarca e Rico (2003) classificam as inferências em dois tipos: inferências de 

conexão textual, que são relações entre ideias que estão próximas ou são sucessivas no texto, 

que dão um elo de continuidade ao sentido e tornam explícitas as relações de ideias implícitas 

no texto; e inferências extratextuais, que vão além do que está explícito no texto e ativam 

conhecimentos prévios que permitem relacionar ideias distantes no texto, em uma 

representação mental de caráter mais global. Spinillo e Mahon (2007) também fazem a 

classificação em dois tipos: inferências intratextuais, que se dão a partir do estabelecimento de 

um elo inferencial entre as ideias presentes nas sentenças do texto; e as inferências 

extratextuais, que são geradas a partir de conhecimentos de mundo do leitor contidos na 

memória de longo prazo que são acionados pelo texto e veem-se associados às informações 

explicitadas.  

Em suma, o que se percebe é que existe uma multiplicidade de classificações que 

depende dos parâmetros adotados pelos pesquisadores na proposição de uma taxonomia para 

as inferências. Na presente pesquisa adota-se a classificação utilizada por Spinillo e Mahon 

(2007), de forma que as perguntas endereçadas aos participantes neste estudo eram de dois 

tipos: as perguntas inferenciais de estado, que dizem respeito à informações sobre tempo, 

local, personagens ou eventos narrados; e as perguntas inferenciais causais, que versam sobre 

relações de causa e efeito entre os eventos e as ações dos personagens. 

 

1.1.3. Diferentes métodos de investigação da compreensão de textos 

Spinillo, Hodges e Arruda (prelo), a partir de uma análise teórico-metodológica das 
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pesquisas realizadas com crianças sobre a compreensão de textos, agrupam os diferentes 

métodos de investigação com base em dois parâmetros de classificação: o primeiro tem por 

base unidades linguísticas analisadas nas pesquisas (palavra, sentença e texto como um todo); 

e o segundo refere-se ao momento em que a compreensão é examinada, se durante ou após a 

leitura do texto. Primeiramente são abordados os métodos em função das unidades 

linguísticas investigadas, tendo em vista que no ato da compreensão todas essas unidades 

estão envolvidas e que o recurso metodológico adotado se volta para tais unidades de forma 

específica com o objetivo de aprofundar o conhecimento acerca do papel daquela unidade 

linguística sobre a compreensão de textos.  

Ao nível da palavra alguns métodos examinam o acesso ao léxico, como o método de 

reconhecimento, identificação ou nomeação de palavras; e podem envolver a leitura de 

palavras em um texto (Ferreira & Spinillo, 2003) ou a leitura de palavras isoladas (Salles & 

Parente, 2002; Corso, Sperb & Salles, 2013). Dentre as medidas consideradas importantes 

têm-se o tempo de leitura, visto que o tempo necessário para nomeação de uma palavra 

inserida no texto é maior que o tempo que o leitor necessita para a nomeação de uma palavra 

isolada ou desconhecida. Também há ênfase na investigação do vocabulário ou da capacidade 

de decodificação, sendo tais aspectos considerados essenciais à compreensão. 

Outro método bastante utilizado é o teste ou técnica Cloze, que diz respeito ao 

preenchimento de lacunas representadas por traços que correspondem a palavras ausentes em 

um texto escrito, esta tarefa requer do leitor o acompanhamento do significado do texto, a 

integração da informação anteriormente apresentada com a informação posterior à lacuna, 

para que a palavra inserida garanta continuidade de sentidos (Cain & Oakhill, 2004; Santos, 

Boruchovitch & Oliveira, 2009; Carvalho, Monteiro, Alcará & Santos, 2013; Dias & Silveira, 

2014). Cabe salientar que existem diversas variações desta técnica. 

Ao nível da sentença o método mais utilizado é o de reconhecimento de sentenças, 
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explorando se uma sentença está presente ou não em um texto ou se determinada sentença 

seria verdadeira ou falsa em relação ao texto, nesse método o tempo de leitura é uma medida 

importante, tendo em vista que as inferências demandam maior tempo por parte do leitor. 

Uma variação deste método, utilizada no intuito de investigar o estabelecimento de 

inferências em leitores habilidosos e pouco habilidosos, é o reconhecimento de sentenças 

verdadeiras e falsas em uma história que tenha sentenças literais, inferências verdadeiras e 

falsas entre as alternativas (Yuill & Oakhill, 1991). Tal método é efetivo em diferenciar 

leitores que estabelecem inferências dos leitores que memorizam informações literais. 

Ao nível do texto, os métodos utilizados consistem na sugestão de título para um texto, 

identificação de tema/assunto principal, reprodução, recontagem, elaboração de resumo e 

respostas a perguntas. O método de sugestão de título avalia a capacidade de apreensão global 

do tema tratado no texto, sendo uma medida mais geral da compreensão (León & Martín, 

1993). Um exemplo de pesquisa que utilizou este método é o estudo de Spinillo (2008) que 

solicitou a sugestão de um título para um texto lido pelo pesquisador. Os resultados 

apontaram a seguinte classificação: títulos inadequados; títulos apropriados, porém muito 

gerais; e títulos apropriados e precisos. Percebeu-se que a sugestão de título é uma atividade 

em que crianças com dificuldade de compreensão são bem-sucedidas. 

O método de identificação do tema/assunto principal avalia a capacidade de 

identificação do que é relevante em um texto e consiste em um recurso metodológico muito 

geral, visto que não informa muito sobre aspectos mais específicos da compreensão de texto. 

Já a reprodução requer que o sujeito reproduza de forma oral ou escrita um texto apresentado, 

podendo ser realizada com apoio de sequência de gravuras ou filmes (Cain & Oakhill, 1996) 

ou sem nenhum apoio visual (Brandão & Spinillo, 1998). Tal método é uma medida de 

compreensão mais global do texto que permite acessar a capacidade de seleção de 

informações relevantes no ato de reprodução. 
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O método de elaboração de resumo apresenta-se como um método indicador de 

compreensão. No estudo de Spinillo (2008) foi analisada a escrita de resumos de uma história 

apresentada às crianças, derivando dele a seguinte classificação; Tipo 1 - a história era toda 

narrada ou era narrada outra história desconhecida. Tipo 2 - o texto era breve, no entanto não 

apresentava informações relevantes e Tipo3 - o texto era curto e apresentava informações 

relevantes. Uma informação importante sobre o ato de resumir é que o escritor revela tanto 

sua compreensão sobre o conteúdo quanto seu conhecimento acerca da estrutura do texto, o 

que revela uma boa medida para investigação da compreensão de textos e da consciência 

metatextual. 

A elaboração de perguntas sobre o texto envolve a capacidade de identificação de 

informações relevantes do texto. Spinillo (2008) realizou um estudo em que solicitava que 

crianças elaborassem perguntas sobre algo considerado por elas relevante no texto, 

comportando-se como professores que desejavam saber se seus alunos haviam entendido a 

história. Os resultados apontaram para dois tipos de perguntas, perguntas sobre aspectos 

formais e perguntas sobre o conteúdo. Tal método é considerado pouco informativo no que 

diz respeito à habilidade de compreender textos.  

No que se refere aos tipos de perguntas propostas em pesquisas, salienta-se que 

estudos com apresentação de sentença em que o participante deve apontar se é verdadeira ou 

falsa apresentam como limitação a alta probabilidade de acerto ao acaso. Outra limitação é a 

impossibilidade de avaliação de estabelecimento de inferências, pelo fato das proposições se 

referirem a aspectos literais. As perguntas de múltipla escolha apresentam como vantagem o 

pouco esforço da memória e a exigência de pouca habilidade verbal; no entanto, pode 

incorrer-se no erro de elaboração de perguntas e alternativas que sejam pouco informativas 

sobre o estabelecimento de inferências. 

O método de perguntas abertas possibilita a identificação de problemas de 
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compreensão e permite explorar os diversos significados que podem ser atribuídos ao mesmo 

texto a partir das respostas dadas. Tais perguntas podem ser de conteúdo ou de explicitação. 

As perguntas de conteúdo podem ser analisadas como corretas ou incorretas e, segundo 

Brandão e Spinillo (1998) também podem ser classificadas em incongruentes, gerais e 

específicas; tal classificação permite a identificação de gradações dentro da classificação das 

respostas corretas. As perguntas de explicitação são consideradas robustas para investigação 

na área da compreensão, tendo em vista que tais perguntas versam sobre as razões que levam 

o sujeito a responder de uma determinada forma. Tais perguntas centram-se nos processos 

mentais e, mais especificamente nas bases geradoras das respostas fornecidas (Spinillo, 

Hodges & Arruda, prelo).  

Outro método que pode ser utilizado na investigação da habilidade de compreensão de 

texto é o método de pesquisa em função do momento da leitura. Levando em consideração o 

momento em que a leitura ocorre podem ser identificados: o método off-line e o método on-

line; o método off-line visa investigar a compreensão após o término da leitura de todo o 

texto, que é o mais recorrente em pesquisas. Já o método on-line investiga a compreensão 

durante a leitura, que se faz de maneira interrompida e permite a realização de perguntas de 

conteúdo sobre o que foi lido até o momento e sobre o que o leitor acredita que virá em 

seguida, tais perguntas são denominadas perguntas de previsão (Spinillo & Mahon, 2007). A 

maioria das pesquisas utiliza o método off-line. Uma diferença que pode ser notada é que os 

métodos on-line permitem examinar processos e estratégias adotadas pelos leitores, enquanto 

os métodos off-line avaliam o produto final.  

De modo geral, alguns métodos de investigação da compreensão de textos apreendem 

aspectos gerais, enquanto outros visam aspectos mais específicos; cabe aqui salientar que na 

presente pesquisa são considerados alguns desses métodos, a saber: identificação do tema/ 

assunto principal e reprodução oral da história ouvida (que investigam aspectos mais gerais) e 
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perguntas inferenciais (que abrangem aspectos mais específicos). A decisão dos métodos a 

serem utilizados na pesquisa foi feita com base na concepção da compreensão de textos como 

um fenômeno que envolve muitos aspectos e que por este motivo precisa ser investigado de 

diferentes maneiras, sendo este um diferencial da pesquisa frente a literatura que examina a 

compreensão de textos, na maioria das vezes, por meio de um único método. 

 

1.2. Consciência metatextual 

A consciência metatextual constitui tema mais complexo inserido no amplo campo 

denominado consciência metalinguística. Esta última tem sido definida como habilidade de 

tomar a linguagem como objeto de reflexão consciente (Pratt & Grieve, 1984; Gombert, 1992, 

2003, 2013). Segundo Gombert (1992, 2003), a atividade metalinguística pode ser entendida 

por meio de duas perspectivas: a linguística e a psicolinguística. Na perspectiva linguística, 

correspondente ao conceito de metalinguagem, a metalinguística consiste em uma atividade 

de descrição da própria linguagem, que apresenta um caráter recursivo em que a linguagem 

tem a função de referir-se a si mesma, ou seja, a linguagem é utilizada para descrever a 

linguagem; tal função considerada secundária é denominada autorreferenciação da língua.  

Na perspectiva psicolinguística, a metalinguística é entendida como uma atividade de 

tratamento da linguagem como um objeto de análise e reflexão cujas propriedades podem ser 

examinadas por meio de um monitoramento intencional e deliberado. Tal atividade requer 

uma atitude de distanciamento em relação aos usos da linguagem e ao seu conteúdo no intuito 

de aproximar-se de suas propriedades e um direcionamento consciente da atenção para a 

estrutura da linguagem em análise: há uma suspensão do significado veiculado pela 

linguagem e uma aproximação da forma com a qual a linguagem se apresenta para transmitir 

um significado (Pratt & Grieve, 1984; Garton & Pratt, 1998).  

A reflexão deliberada sobre a linguagem pode ser direcionada a diversas unidades 
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linguísticas, sendo que tais unidades são responsáveis por definir os diferentes tipos de 

consciência metalinguística. Assim, Tunmer, Pratt e Herriman (1984) propõem a classificação 

da consciência metalinguística em: consciência fonológica, consciência da palavra, 

consciência sintática e consciência pragmática. 

A consciência fonológica apresenta como objeto de reflexão a unidade linguística mais 

simples da linguagem: os fonemas. Este tipo de consciência, em um sentido mais amplo, 

envolve a habilidade para identificar, segmentar e manipular intencionalmente as unidades 

que constituem a linguagem oral. O desenvolvimento da consciência fonológica é deveras 

relevante como pré-requisito na aprendizagem da leitura e escrita, pelo fato de ser uma 

habilidade que exige a reflexão e compreensão sobre o modo como se dá o processo de 

separação e junção dos fonemas de uma palavra.  

A consciência da palavra tem como unidade de análise a palavra e diz respeito à 

habilidade para segmentar a linguagem oral em palavras, de modo a considerar termos com 

função semântica, que resguardam em si um significado e independem do contexto 

(substantivos, adjetivos, verbos) e termos que só adquirem significado em meio a sentenças 

(artigos, preposições, conjunções). Sabe-se que a criança em idade precoce mostra-se capaz 

de produzir e compreender enunciados; no entanto, tal uso da linguagem é de natureza 

inconsciente, visto que a consciência da palavra começa a dar indícios de sua existência por 

volta dos sete anos de idade.  

A consciência sintática, cuja unidade de análise é a frase, consiste na habilidade de 

refletir sobre a estrutura gramatical das sentenças e permite ao sujeito reconhecer as regras 

gramaticais convencionadas, compreender o modo de utilização para criação de diversas 

combinações entre as palavras e, por conseguinte, organizar a linguagem para a produção de 

enunciados com um núcleo de sentido. Tendo em vista que a sintaxe está relacionada ao 

caráter articulatório da linguagem, há a possibilidade de construção de uma enorme 



32 

 

quantidade de frases a partir de um limitado número de unidades e a combinação destas. 

Por fim, a consciência pragmática tem por unidade de análise a relação entre o sistema 

linguístico e o contexto no qual a linguagem (expressão, discurso) está inserida. Em relação às 

demais consciências, que se encaixam no âmbito linguístico e são restritas ao conhecimento 

dos aspectos específicos dos sistemas linguísticos, a consciência pragmática também 

compreende aspectos para além do âmbito linguístico, tais como as relações existentes entre 

as sentenças e o contexto no qual tais sentenças estão imersas. 

Gombert (1992) também parte de uma classificação semelhante e apresenta como 

inovação a adição de uma nova consciência: a consciência metatextual, que apresenta o texto 

como unidade de análise. O termo “consciência metatextual” foi adotado primeiramente por 

Gombert (1992) em sua obra sobre o desenvolvimento metalinguístico e tem como definição a 

habilidade de análise das propriedades da linguagem presentes no texto (estrutura, 

características ou natureza) de forma independente de sua função comunicativa. Nesse tipo de 

consciência, a ênfase recai sobre a análise consciente e deliberada do texto, focalizando sua 

estrutura, partes constituintes, convenções linguísticas e marcadores textuais, tais como 

coesivos e pontuação (Spinillo, 2009). 

O desenvolvimento da consciência metatextual pode ser abordado por meio de dois 

enfoques distintos. Um enfoque se concentra em questões acerca do modo como ocorre o 

desenvolvimento dessa consciência, assumindo um caráter mais descritivo. O outro enfoque 

se concentra em questões que dizem respeito a como desenvolver a consciência metatextual, 

assumindo um caráter mais causal que versa sobre a possibilidade de propor ações para 

desenvolver esta habilidade e volta-se para modelos e propostas de intervenção (Spinillo, 

2009). A presente investigação se caracteriza pelo primeiro enfoque que se refere à forma 

como esta habilidade se desenvolve.  

Como apontado na literatura (Gombert, 1992; 2003), uma atividade metatextual se 
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caracteriza por requerer reflexão consciente, controle deliberado e explicitação verbal. 

Todavia, o desenvolvimento dessa habilidade envolve alguns comportamentos distintos que 

denotam um conhecimento rudimentar da língua e que não estão sob a égide da reflexão 

consciente, do controle deliberado e da explicitação verbal; não podendo, nesse caso, ser 

considerados atividade metalinguística e, mais especificamente, metatextual. Nesse sentido, a 

compreensão do desenvolvimento da consciência metatextual tem por base dois 

comportamentos distintos: os comportamentos epilinguísticos e metalinguísticos.  

Os comportamentos epilinguísticos apresentam semelhanças com os metalinguísticos, 

porém se relacionam mais com um conhecimento implícito da língua, gerado a partir de 

aprendizagens informais e se desenvolvem concomitantes ao desenvolvimento da linguagem. 

Alguns exemplos desses comportamentos são a atenção ao aspecto gramatical das frases, as 

autocorreções durante conversações, as trocas de palavras menos adequadas por outras mais 

adequadas, dentre outros. Os comportamentos metalinguísticos, por sua vez, se caracterizam 

pela reflexão consciente, pelo controle deliberado e por envolver explicitação verbal. Tais 

comportamentos advém de aprendizagens explícitas e sistemáticas. Um exemplo desse tipo de 

comportamento é o conhecimento e uso mais consistente das regras gramaticais. 

Percebe-se uma continuidade entre tais comportamentos, tendo em vista que os 

epiprocessos subjacentes aos comportamentos epilinguísticos são os rudimentos da 

emergência da consciência metalinguística; desse modo, os comportamentos metalinguísticos 

são constituídos por comportamentos epilinguísticos mais desenvolvidos, tendo como fatores 

que contribuem para o desenvolvimento da consciência metalinguística o processo de 

escolarização e, mais especificamente, a aprendizagem da leitura. 

 No que diz respeito aos comportamentos epilinguísticos e metalinguísticos, Gombert 

(2013) faz uma revisão do seu modelo proposto em 1992 e parte de uma discussão acerca da 

importância da aprendizagem implícita em relação à compreensão da aprendizagem da leitura. 
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Nessa discussão, o autor afirma que no modelo de desenvolvimento metalinguístico inicial as 

habilidades epilinguísticas se transformavam em metalinguísticas por meio da tomada de 

consciência, o que consistia em um modo unidimensional, unidirecional e ascendente. Na 

reformulação realizada, há consideração das habilidades epilinguísticas e metalinguísticas, 

que são coexistentes e acionadas de acordo com a exigência situacional; nesse sentido, os 

comportamentos epilinguísticos nutrem os metalinguísticos, no entanto estes últimos não são 

resultado da tomada de consciência de conhecimentos implícitos que estão subjacentes, pelo 

fato destes serem estes inacessíveis à consciência, ou seja, os comportamentos epilinguísticos 

não são englobados e transformados em metalinguísticos. 

Diversas pesquisas (ver Mota, 2009) acerca de aspectos das consciências fonológica, 

da palavra e sintática foram realizadas e fundamentaram a ideia proposta por Gombert (1992; 

2003), no entanto evidências empíricas sobre a consciência metatextual foram trazidas por 

Spinillo (2009) através de pesquisas realizadas desde o ano de 1997. Visando investigar a 

consciência metatextual foram realizadas pesquisas que apresentam um modelo explicativo 

sobre o desenvolvimento desta consciência composto por duas instâncias metalinguísticas que 

são os comportamentos epilinguísticos e metalinguísticos (Albuquerque & Spinillo, 1997; 

1998; Spinillo & Simões, 2003).  

Albuquerque e Spinillo (1997) investigaram a capacidade de crianças para discriminar 

diferentes gêneros de textos e os critérios que adotavam. Neste estudo, o pesquisador 

solicitava a crianças com idades variando entre 5, 7 e 9 anos a identificação de determinado 

texto-estímulo como uma história, uma carta ou uma notícia de jornal, seguida da justificativa 

de suas respostas. As crianças foram classificadas de acordo com seus níveis de 

desenvolvimento no que tange à identificação e aos critérios adotados em seus julgamentos: 

nível I (não identificavam o texto corretamente, nem explicitavam os critérios adotados); nível 

II (realizavam a identificação corretamente, mas não especificavam os critérios); nível III 
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(também identificavam corretamente os textos, mas ainda utilizavam de critérios pouco 

precisos); e nível IV (não só faziam as identificações corretas, como também utilizavam de 

critérios bem definidos).  

Os resultados revelaram que as crianças, especialmente aquelas que já alcançaram um 

alto nível de desenvolvimento na identificação dos gêneros e na explicitação de seus 

julgamentos, utilizavam de critérios relacionados à configuração linguística (centrados, por 

exemplo, nos marcadores convencionais de abertura tanto da história “era uma vez”, quanto 

da carta “querida fulana”), à função social (centrados na comunicação possibilitada pela carta 

e pela notícia) e ao conteúdo do texto (centrados no caráter ficcional da história, ao apelo 

afetivo da carta e ao interesse público das informações veiculadas pela notícia de jornal; cabe 

frisar que a história não foi julgada por esse critério).  

Tais níveis mostram que há uma progressão quanto à consciência metatextual em que, 

inicialmente, a criança manifesta uma habilidade ainda elementar de discriminar os textos; em 

seguida passa a discriminá-los corretamente, mas sem apresentar critérios coerentes; e, por 

fim, atinge um nível em que é possível discriminar corretamente, bem como explicitar os 

argumentos utilizados coerentemente. Vale ressaltar que essa progressão também varia de 

acordo com a idade, visto que aos 5 anos em geral as crianças apresentam níveis mais 

elementares e nas idades entre 7 e 9 anos apresentam um nível mais elaborado. Chama-se 

atenção ainda para o fato de que em algumas dessas categorias, as crianças identificam 

corretamente, mas não explicitam os critérios que adotaram em seus julgamentos. Tal 

comportamento é tido como indício da emergência da consciência metatextual, sendo 

considerado um comportamento epilinguístico. 

 Albuquerque e Spinillo (1998) em estudo subsequente realizado com crianças de 5, 7 e 

9 anos solicitavam que os participantes jugassem se um determinado texto-estímulo estava 

completo ou incompleto, pedindo que fornecessem justificativas para suas respostas. Os 
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mesmos tipos de textos foram examinados, a saber: história, carta e notícia de jornal. A partir 

dos dados as autoras identificaram três níveis de desenvolvimento: nível I , em que as crianças 

acertavam todos os textos-estímulo e não utilizavam critérios definidos; nível II, em que as 

crianças acertavam alguns itens da tarefa e adotavam critérios bem definidos, entretanto esses 

critérios eram relacionados ao conteúdo, a função e ao tamanho do texto; e nível III, em que 

julgavam corretamente todos os textos-estímulo e utilizavam como critério a estrutura do 

texto. A conclusão foi que a capacidade de refletir deliberadamente sobre a estrutura do texto 

emergia em torno dos 7 anos e que tal progressão nos níveis não se dava do mesmo modo nos 

três tipos de textos, tendo em vista que a estrutura era mais utilizada como critério quando se 

tratava de história e carta. Assim, as autoras concluíram que havia variações nos tipos de 

critérios adotados em função do tipo de texto colocado em julgamento e da idade das crianças. 

As crianças com 5 anos utilizavam o conteúdo como critério de julgamento, ao passo que as 

crianças um pouco mais velhas já adotavam outros tipos de critério. A consideração da 

estrutura como critério foi muito comum nos julgamentos sobre história e carta, pois nesses 

tipos de textos a estrutura é bem mais definida que na notícia de jornal.  

Segundo tais pesquisas realizadas por Albuquerque e Spinillo (1997; 1998), no que diz 

respeito aos comportamentos epilinguísticos nota-se a capacidade de julgamento correto a 

respeito de algumas características textuais, como a identificação do tipo de texto lido e da 

completude ou incompletude do texto, sem que as justificativas explicitassem os critérios 

adotados nos julgamentos. No que tange aos comportamentos metalinguísticos percebe-se que 

para além da identificação do tipo de texto e de sua completude ou incompletude, houve a 

capacidade de elaboração sofisticada das justificativas sobre os critérios adotados no 

julgamento realizado. 

Cabe ressaltar que os comportamentos metalinguísticos abrangem duas ramificações 

que dizem respeito à consciência metatextual, a saber: primeiramente a que versa sobre a 
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adoção de critérios que mantém relação com o texto, mas que não são necessariamente 

considerados de natureza linguística como, por exemplo, aqueles que versam sobre seu 

conteúdo e sua função. A segunda ramificação refere-se ao uso de critérios que são 

necessariamente linguísticos, os quais abrangem a estrutura do texto (o início, com a 

introdução da cena e/ou dos personagens; o meio, com a situação-problema, o clímax; e o fim, 

com o desfecho da trama), a organização das partes constituintes do texto (início, meio e fim) 

e as convenções linguísticas (tais como, “Era uma vez”, “E foram felizes para sempre”). 

Nos comportamentos metalinguísticos concebe-se a presença de elementos de caráter 

mais pragmático, pelo fato de congregarem certos conhecimentos que estão para além do 

sistema linguístico em si e dos aspectos linguísticos que compõem a própria estrutura interna 

do texto. Tais elementos podem ser concebidos como uma atividade metalinguística, contudo 

salienta-se que na primeira ramificação, que diz respeito a adoção de critérios não 

necessariamente linguísticos, a atividade de reflexão consciente, o controle deliberado e a 

explicitação verbal são direcionadas aos contextos de uso que circunscrevem os textos e não 

necessariamente às características internas do texto. Por outro lado, a atividade metatextual 

direcionada às características internas do texto revela uma clara associação com situações de 

instrução sistemática (Spinillo, 2009).  

Spinillo e Pratt (2005) investigaram o conhecimento das crianças sobre os gêneros 

história, carta e notícia de jornal, comparando crianças advindas de diferentes classes sociais. 

O estudo objetivou observar como contextos sociais diferentes influenciam o conhecimento 

sobre textos. Foram investigadas 48 crianças, dentre as quais 24 delas tinham entre 7 e 8 anos 

e pertenciam à classe média, e as outras 24 tinham entre 9 e 10 anos, eram de baixa renda 

(moravam nas ruas de Recife há pelo menos 1 ano) e apresentavam pouca ou nenhuma 

escolaridade. 

As tarefas realizadas individualmente foram: (a) a identificação de textos, em que a 
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pesquisadora lia nove textos, solicitava que as crianças os julgassem enquanto carta, história 

ou notícia de jornal e justificassem a sua resposta; (b) e a produção oral, em que as crianças 

deveriam responder à seguinte pergunta: “Para você, o que é uma história/carta/notícia de 

jornal?”. Na primeira tarefa foram analisados o desempenho, os tipos de erros e as 

justificativas dadas pelas crianças em relação a cada texto. Na segunda tarefa, as 

verbalizações auxiliaram a compreensão sobre os erros cometidos na tarefa da identificação. 

Os resultados apontam que, com exceção da notícia de jornal, as crianças de classe 

média obtiveram melhor desempenho na identificação dos textos do que as de baixa renda e 

também apresentavam justificativas que indicavam certo nível de consciência metatextual, 

enquanto as crianças de rua, na grande maioria das vezes, tinham dificuldade em refletir sobre 

a configuração linguística do texto e forneciam justificativas que não explicitavam os critérios 

adotados em tais identificações. A conclusão foi que as diferenças entre os grupos podem ser 

explicadas pelas experiências que as crianças tiveram com textos em seu cotidiano (rua e 

escola). Apesar de a rua também poder ser um espaço para a aprendizagem informal sobre 

textos, é na escola que se dá o desenvolvimento das habilidades metatextuais através da 

instrução sistemática. 

A partir de uma revisão da literatura, Spinillo e Simões (2003) mostram que o 

desenvolvimento da consciência metatextual envolve diferentes aspectos, a saber: (i) a 

natureza do julgamento, que consiste no tipo de constatação que a criança faz no processo de 

busca pela identificação dos elementos constituintes do texto. Com relação a esse aspecto as 

respostas da criança podem ser mais simples, quando o julgamento se baseia na completude 

ou incompletude do texto, e podem ser mais complexas, abrangendo o aspecto da completude 

e da determinação da ausência ou presença de determinadas partes do texto (início, meio, 

fim); (ii) os critérios adotados, que dizem respeito aos parâmetros utilizados pela criança no 

processo de reflexão sobre o texto. Geralmente, os critérios utilizados inicialmente são 
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aqueles que se referem à função do texto no cotidiano, ao conteúdo veiculado e ao tamanho 

do texto, posteriormente são adotados outros mais relacionados às convenções linguísticas e à 

estrutura textual; e (iii) a explicitação verbal, que consiste na capacidade da criança tornar 

explícitos seus julgamentos. Este aspecto envolve uma elaboração em um nível mais 

sofisticado e por esta razão é mais frequentemente observado entre crianças com idade mais 

avançada. 

Os resultados de pesquisas mostram haver uma progressão que envolve 

comportamentos epilinguísticos e comportamentos metalinguísticos da consciência 

metatextual a partir da observação de três momentos: a capacidade de julgar corretamente o 

gênero textual e sua completude ou incompletude; a capacidade de julgar corretamente, 

explicitar verbalmente os critérios adotados no julgamento e utilizar critérios definidos, mas 

que não se referem à estrutura do texto; e a capacidade de julgar e explicitar corretamente os 

critérios adotados no julgamento e de utilizar critérios definidos referentes à estrutura do texto 

(Spinillo, 2009). Observa-se também que a solicitação de explicitação verbal por parte dos 

sujeitos permite conhecer os critérios adotados por eles em seus julgamentos. Esta 

explicitação sugere ser algo sofisticado nem sempre presente nas respostas de crianças que 

ainda não possuem uma consciência metatextual mais elaborada. 

Recentemente, Santos e Cunha (2012) e Cunha e Santos (2014), com base em estudos 

anteriores (Spinillo, 2009) elaboraram um instrumento de avaliação da consciência 

metatextual para participantes com idades variando entre 8 e 13 anos, estudantes do 3º ao 5º 

ano do ensino fundamental. O instrumento era composto por perguntas que objetivavam a 

identificação de gêneros textuais por parte dos participantes e a validade deste instrumento foi 

examinada a partir da correlação com medidas de compreensão de leitura  e com a 

escolaridade dos participantes. Os resultados mostraram que havia correlação positiva dos 

itens do instrumento com o desempenho nas medidas de compreensão de leitura e com a 
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escolaridade. Assim, as autoras propuseram uma medida psicométrica da habilidade de 

consciência metatextual que apresenta validade de critério e de conteúdo. 

 Com relação a estes estudos, Lucena e Spinillo (submetido) fazem uma crítica que 

versa sobre o cuidado que se deve ter na construção de um instrumento para mensuração da 

consciência metatextual, tendo em vista que este necessita considerar em seu corpo os 

comportamentos epilinguísticos e metalinguísticos, aspectos estes que não foram 

contemplados nos estudos de Santos e Cunha (2012) e Cunha e Santos (2014).  

 Assim, como principais conclusões derivadas dos estudos acima descritos têm-se que 

(i) nos comportamentos epilinguísticos a criança é capaz de fazer julgamentos corretos (por 

exemplo, identificar o gênero ou determinar a completude ou incompletude de um texto), no 

entanto não é capaz de explicitar os critérios adotados nesses julgamentos; que (ii) nos 

comportamentos metalinguísticos a criança faz julgamentos corretos e é capaz de explicitar os 

critérios que adotou e (iii) que desde cedo houve a preocupação com a operacionalização 

desses dois tipos de comportamentos no planejamento experimental das pesquisas propostas 

por Spinillo (2009), sendo tais comportamentos deveras importantes na avaliação da 

consciência metatextual: aspecto este considerado na presente investigação que avalia a 

habilidade a partir de suas diferentes facetas, no caso, o conhecimento epilinguístico e 

metalinguístico. 

 

1.2.1. Diferentes métodos de investigação da consciência metatextual 

Spinillo e Simões (2003) e Spinillo (2009), a partir de uma análise teórico-

metodológica das pesquisas realizadas com crianças sobre a consciência metatextual, 

apresentam os diferentes métodos de investigação com base na investigação off-line, que é 

considerada a mais adequada para exame desta habilidade pelo fato de permitir a tomada do 

texto como objeto de reflexão e análise e fora de um contexto de uso, que está de acordo com 
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a definição proposta por Gombert (1992). 

 Os métodos utilizados com o objetivo de colocar o texto fora de um contexto de uso 

são variados e podem ser divididos em: tarefas intertextuais, que são métodos que envolvem a 

discriminação de diferentes gêneros de textos; como exemplos dessas tarefas têm-se a 

identificação de determinado texto-estímulo como uma história, uma carta ou uma notícia de 

jornal (Albuquerque & Spinillo, 1997) que objetiva investigar a capacidade de discriminação 

de diferentes gêneros de textos; e a identificação de textos, que devem ser julgados enquanto 

carta, história ou notícia de jornal (Spinillo & Pratt, 2005). As tarefas intratextuais, que são 

métodos que envolvem a manipulação e segmentação de partes de um único gênero em 

função de sua estrutura; como exemplos dessas tarefas têm-se o julgamento de completude ou 

incompletude de determinado texto-estímulo que examina a capacidade de julgamento correto 

de características textuais (Albuquerque & Spinillo, 1998) e o julgamento de um texto-

estímulo como história ou não que investiga os critérios utilizados por crianças na definição 

de história (Rego, 1996).  

 Um método utilizado é a solicitação de explicitação verbal, que é deveras eficaz para o 

entendimento dos critérios adotados nas identificações e julgamentos para avaliação da 

consciência metatextual propriamente dita e para a proposição da habilidade de explicitar em 

uma perspectiva desenvolvimentista. Há tarefas distintas que avaliam facetas distintas da 

consciência metatextual e permitem que surjam comportamentos epilinguísticos e 

metalinguísticos a depender da demanda da situação experimental.  

 Têm-se por exemplos, os métodos referentes a identificação de diferentes tipos de 

texto e os de julgamento de completude e incompletude parecem avaliar um aspecto mais 

geral ou tácito da consciência metatextual, mais voltado para um conhecimento informal 

sobre textos, que são os denominados comportamentos epilinguísticos. Por outro lado, aqueles 

métodos que requerem identificar partes de textos ou identificar que parte é aquela que está 



42 

 

sendo apresentada parecem avaliar aspectos mais relativos à estrutura do texto, sendo tarefas 

mais complexas e que demandam maior controle e explicitação verbal e algum nível de 

aprendizagem escolar, que são os denominados comportamentos metalinguísticos.  

 A partir dos resultados advindos das pesquisas realizadas propõe-se um modelo 

desenvolvimentista da consciência metatextual, a saber: nos comportamentos epilinguísticos, 

a criança faz julgamentos corretos sobre o texto, mas não é capaz de explicitar verbalmente de 

forma satisfatória os critérios adotados nos julgamentos realizados. Nos comportamentos 

metalinguísticos, a criança julga corretamente e explicita verbalmente os critérios utilizados, 

que podem ser critérios relacionados ao conteúdo e à função ou critérios relacionados à 

estrutura do texto, organização e convenções linguísticas (Spinillo, 2009). 

 Cabe aqui salientar que na presente investigação, diferentes tarefas de consciência 

metatextual serão adotadas, sendo algumas mais voltadas para o conhecimento epilinguístico 

e outras para um conhecimento metalinguístico propriamente dito.  

 

1.3. As relações entre compreensão de textos e consciência metatextual: a controvérsia 

A compreensão de textos além de ser investigada como habilidade isolada, também 

tem sido estudada em relação com outras habilidades, tais como a produção de textos (e.g., 

Guttman & Frederiksen, 1985; Cain & Oakhill, 1996; Albuquerque, 2000; Brandão & 

Spinillo, 2001) e a consciência metatextual. Considerando o foco da presente investigação,  

são feitas a seguir algumas considerações a respeito das relações entre a compreensão de 

textos e a consciência metatextual, de forma que a partir dos resultados de pesquisas que 

tratam desta relação será conduzida uma discussão a respeito das divergências encontradas, 

discussão esta que fornece subsídios para a questão de pesquisa aqui investigada.  

A partir de uma revisão da literatura na área, verifica-se que as pesquisas que buscam 

explorar as relações entre compreensão de textos e consciência metatextual se subdividem em 
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dois grupos em função dos dados obtidos: um que revela não haver relações entre as 

habilidades e outro que indica haver relações entre elas.  

 

1.3.1. Pesquisas que não identificam relações entre compreensão de textos e consciência 

metatextual 

Dreher e Singer (1980) investigaram as relações entre o conhecimento sobre a 

estrutura do texto e a compreensão textual em 28 crianças californianas, com idade média de 

11 anos. Os participantes foram divididos em três grupos: Grupo I, formado por crianças que 

haviam recebido instruções sobre os elementos constitutivos da estrutura de história; o Grupo 

II, formado por crianças que apenas liam as mesmas histórias apresentadas ao grupo I sem 

receber qualquer tipo de instrução sobre a estrutura de histórias, e o Grupo III, considerado 

grupo controle, formado por crianças que recebiam instruções em uma outra área de 

conhecimento, no caso sobre estudos sociais. A tarefa consistia na leitura de uma história 

diferente daquelas que haviam sido tratadas no grupo I e no grupo II e em seguida as crianças 

foram solicitadas a fazer a reprodução oral da história lida. O pressuposto era que haveria no 

sistema de memória uma representação interna das partes prototípicas de uma história e das 

relações entre estas partes, assim as crianças utilizam o conhecimento sobre a estrutura da 

história enquanto leem para organizar as partes de uma história e armazená-las na memória. 

Ao testar a compreensão por meio de uma tarefa de recontar uma história, a mesma estrutura 

da história é utilizada para auxílio no reconto. A hipótese era que o conhecimento sobre 

histórias agiria de modo a facilitar a compreensão e, consequentemente, a habilidade de 

recontar histórias, e a previsão era que a instrução explícita de alguns elementos componentes 

da estrutura da história repercutiria como uma melhora na reprodução da história. Desta 

forma, o esperado era que as crianças do grupo I tivessem um melhor desempenho na tarefa 

de reprodução oral que foi usada como tarefa de avaliação da compreensão textual. 
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Os resultados revelaram não haver diferenças significativas entre os três grupos quanto 

ao padrão de reprodução da história e também demonstraram que apesar de o grupo I ter 

aprendido a identificar de forma explícita a estrutura da história, tal habilidade não 

influenciou de modo a melhorar a reprodução da história no que tange à quantidade ou ao tipo 

de informação da história original que foi relembrada. Concluiu-se, então, que a identificação 

da estrutura do texto não repercutiu em melhora na reprodução da história pelo fato de as 

crianças investigadas terem uma idade em que já haviam desenvolvido adequadamente o 

conhecimento sobre a estrutura da história. Em outras palavras, não havia relação entre 

conhecimento sobre a estrutura do texto e a compreensão, não se confirmando a previsão de 

que o conhecimento sobre a estrutura iria beneficiar a compreensão de textos. 

Simões (2002) pesquisou longitudinalmente as relações entre a consciência 

metatextual e a compreensão de textos ao longo de um ano, focalizando o conhecimento mais 

específico sobre a estrutura do texto. Foram investigadas 57 crianças recifenses de classe 

média-alta, estudantes de duas escolas particulares, com 7 anos de idade. Cada participante 

passava por duas situações de testagem que envolviam uma tarefa de compreensão de textos e 

uma tarefa de consciência metatextual. A tarefa de compreensão consistiu em responder 

perguntas literais e inferenciais sobre uma história lida pela pesquisadora. A tarefa de 

consciência metatextual consistiu na identificação da completude ou incompletude de uma 

história lida e, em caso de incompletude, a criança era solicitada a  identificar as partes 

presentes (início, meio ou final de história). Os resultados revelaram não haver correlações 

entre consciência metatextual e compreensão de textos nas duas situações de testagem 

realizadas. Salienta-se que tal correlação também não aparece quando são considerados 

aspectos da consciência metatextual (número de acertos no julgamento da completude da 

história, uso da estrutura da história como critério em julgamentos sobre a completude e 

habilidade de identificação das partes da história) em relação à compreensão de textos. A 
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conclusão foi que a consciência metatextual e a compreensão de textos são habilidades 

independentes que não apresentam uma correlação.   Em suma, os estudos descritos não 

identificaram relações entre a consciência metatextual e a compreensão de textos, fosse uma 

relação que indicasse uma possível causalidade da consciência metatextual sobre a 

compreensão de textos (Dreher & Singer, 1980), fosse em termos de uma correlação apenas 

(Simões, 2002). Uma possível explicação para tal resultado é que a não correlação entre 

compreensão de textos e consciência metatextual se deve ao fato de que essas habilidades 

envolvem conhecimentos de caráter distinto: a compreensão de textos parece requerer um 

conhecimento de natureza semântica e a consciência metatextual parece requerer um 

conhecimento de natureza estrutural.  

 

1.3.2. Pesquisas que identificam relações entre compreensão de textos e consciência 

metatextual 

 

Cain e Oakhill (1996), como anteriormente exposto, investigaram as relações entre o 

conhecimento sobre textos e a compreensão de textos em crianças inglesas com idades 

variando entre 6 e 8 anos. Os participantes foram divididos em três grupos: um grupo com 

nível elementar de compreensão; um grupo com a mesma idade do grupo anterior, mas com 

um bom nível de compreensão; e um grupo com crianças mais jovens e com um nível 

elementar de compreensão. O estudo tinha por objetivo investigar se uma boa compreensão 

facilita o conhecimento sobre histórias ou se o conhecimento sobre histórias facilita a 

compreensão. O conhecimento sobre história foi avaliado por meio de uma tarefa de produção 

de histórias em duas condições: a partir da apresentação de uma sequência de seis gravuras e a 

partir de um tema proposto pelas pesquisadoras.  

Os resultados revelaram que nos três grupos as histórias produzidas a partir da 
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sequência das gravuras eram mais elaboradas do que aquelas produzidas a partir do tema, se 

caracterizando por serem histórias completas e com proposições causalmente integradas. Este 

resultado foi mais expressivo em relação às crianças que apresentavam níveis elementares de 

compreensão. Observou-se que a sequência de gravuras agiu como facilitadora na produção 

de histórias entre as crianças com dificuldades de compreensão, sendo que as gravuras 

sugeriam uma estrutura e uma sequência integrada de eventos: tais gravuras atuavam como 

pistas para a geração da estrutura e produção de histórias mais completas, integradas e longas. 

A partir desses resultados, as autoras concluíram que existe uma relação entre a habilidade de 

compreensão e o conhecimento sobre a estrutura de histórias e que tal conhecimento parece 

desempenhar um papel facilitador sobre a compreensão das crianças.  

 Um estudo a ser especialmente considerado é o de Oakhill e Cain (2011), que 

realizaram uma pesquisa longitudinal cujo objetivo foi investigar os preditores da 

compreensão leitora e da acurácia na leitura de palavras de 102 crianças inglesas (63 meninas 

e 49 meninos) com idades entre 7 e 8 anos que foram avaliadas até os 10 e 11 anos em três 

momentos. O instrumento utilizado na mensuração da habilidade de leitura foi o Neale 

Analysis of Reading Ability–Revised (NARA-R), que focava acurácia de leitura de palavras 

em contexto, compreensão leitora e a quantidade de leitura; o vocabulário foi medido por 

meio de escalas britânicas de vocabulário e gravuras; a consciência fonológica foi avaliada 

por uma tarefa de deleção de fonema que poderia ser do início ou do fim de uma palavra; a 

memória de trabalho foi avaliada através do processamento e armazenamento de dígitos, 

sentenças e palavras; o conhecimento da gramática foi avaliado por meio do Test for 

Reception of Grammar (TROG). 

 A habilidade intelectual geral através do Wechsler Intelligence Test for Children–III 

(WISC III); a habilidade de inferência e integração foi acessada por meio de tarefa de 

integração construtiva e perguntas inferenciais abertas e fechadas; o monitoramento da 
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compreensão foi investigado por meio de tarefa de detecção de inconsistência; na avaliação 

do conhecimento e uso de estrutura de história foi utilizada uma tarefa de anagrama de 

história em que as crianças deveriam cortar as sentenças constituintes de três histórias e 

colocá-las na ordem correta; e, por fim, foram feitas avaliações do alfa de Cronbach para 

testar a fidedignidade das medidas. 

 Dentre outros resultados, observou-se que a habilidade de compreensão leitora 

inicialmente medida revelou ser uma forte preditora de compreensão na última avaliação 

realizada. O QI verbal e vocabulário tiveram contribuições significativas para predição da 

habilidade de compreensão ao longo do tempo. Salienta-se que a inferência, o monitoramento 

da compreensão e o conhecimento e uso da estrutura da história (que são os três componentes 

da compreensão) apareceram como preditores distintos da compreensão leitora.  

 Como conclusões, os efeitos adicionais de variáveis após a inclusão de fator 

autorregressivo relevante daria sustentação à suposição de uma relação causal entre as 

variáveis e a medida resultante. Nesse caso, mesmo depois do efeito da compreensão ter sido 

controlado, os três componentes da compreensão permaneceram como fortes preditores da 

compreensão leitora. O que respalda o ensino explícito e sistemático destes componentes em 

sala de aula como forma de desenvolvimento da compreensão leitora, mesmo em 

continuidade ao ensino da leitura. 

Pereira (2010) investigou as relações entre as habilidades de produção, compreensão 

de textos e consciência metatextual em 64 crianças de classe média, com idades variando 

entre 7 e 9 anos, frequentando 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental em escolas particulares 

em Recife. No entanto, para os fins aqui desejados, serão abordadas apenas aspectos da 

pesquisa referentes a compreensão de textos e a consciência metatextual. Os participantes 

realizaram uma tarefa de compreensão, em que a criança era solicitada a ler uma história e em 

seguida era requerida a responder um conjunto de perguntas de natureza inferencial e uma 
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tarefa de consciência metatextual, que consistiu na leitura de doze textos-estímulo, seguida da 

solicitação de que a criança julgasse a completude ou incompletude dos textos, justificando 

suas respostas.  

Os resultados revelaram haver uma correlação positiva entre as duas habilidades, que 

foi observada quando se considera ou não o efeito da escolaridade. Entretanto, ao se comparar 

o desempenho dos três grupos em cada tarefa, isoladamente, foi observada uma variação na 

forma como se comporta a correlação em cada grupo. Outro resultado diz respeito ao fato de 

que para os três grupos a tarefa de consciência metatextual foi a mais difícil, ou seja, a 

tendência foi de que as crianças tivessem melhor desempenho na tarefa de compreensão de 

textos. Como conclusão, a autora afirma que a correlação encontrada entre as habilidades 

ressalta que sendo tratada de forma mais ampla, como um conhecimento geral sobre textos, 

ou de forma mais específica, como uma reflexão sobre a organização do texto, a consciência 

metatextual apresenta correlação com o ato de compreender textos. 

 Barboza (2014) realizou um estudo em que investiga relações entre compreensão 

leitora e consciência textual. Participaram da pesquisa 30 crianças, estudantes do 2º e 3º anos 

do Ensino Fundamental em escola pública da região metropolitana de Porto Alegre. Na 

avaliação da compreensão é utilizada uma tarefa composta por dezesseis perguntas 

inferenciais (Brandão & Spinillo, 1998) sobre duas histórias lidas pelos próprios participantes 

(oito perguntas por história). Na avaliação da consciência textual são realizadas duas tarefas 

envolvendo gravuras referentes as duas histórias utilizadas na tarefa de compreensão.  

 A primeira consiste na apresentação sequenciada das sete gravuras de cada história 

(cinco pertencentes à narrativa e duas não pertencentes), seguida da solicitação para que a 

criança retire as gravuras que não fazem parte da história e justifique a sua escolha. Encerrada 

a primeira tarefa, com as gravuras espalhadas sobre a mesa, a pesquisadora solicita à criança 

que as coloque em ordem de acordo com a sequência narrativa, justificando a devida 
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organização. Os resultados mostraram que os participantes com melhor desempenho na tarefa 

de compreensão leitora demonstram também um bom desempenho nas tarefas de consciência 

textual, o que revelou-se a partir de correlações altas e significativas entre as habilidades.  

A partir da apresentação das pesquisas que indicam relações entre as duas habilidades 

importa comentar que no estudo de Cain e Oakhill (1996) a consciência metatextual foi 

avaliada por meio de tarefa de produção de história por meio de sequência de gravuras ou 

tema, tarefa esta que vê-se baseada em uma representação mental global do texto, o que 

sugere a relação com a compreensão. Outro aspecto a ser salientado é que nesse estudo há 

avaliação de um conhecimento geral sobre textos e não da consciência metatextual em si.  

Em relação ao estudo de Oakhill e Cain (2011), a tarefa utilizada na avaliação do 

conhecimento e uso de estrutura de história consistia na ordenação de partes de três histórias 

para que estas pudessem fazer sentido, o que condiz com uma tarefa em que a atividade 

metatextual está presente, mas não é foco da investigação: a ênfase está na coerência, no 

sentido das histórias desordenadas. No que se refere ao estudo de Barboza (2014), as tarefas 

de consciência metatextual não são adequadas e não avaliam esta habilidade, se levado em 

consideração a concepção de consciência metatextual como proposta por Gombert (1992; 

2013), tendo em vista que retirar gravuras e ordená-las não reflete a habilidade de análise 

deliberada da estrutura do texto.  

Na apresentação desses resultados de pesquisas em que observa-se haver uma 

controvérsia quanto à relação entre a consciência metatextual e a compreensão de textos. 

Dentre as que não indicam uma relação, essas habilidades são entendidas como independentes 

e com trajetórias de desenvolvimento distintas e não relacionadas. Dentre as que indicam uma 

relação, os resultados apontam para uma possível correlação e até para uma relação de 

causalidade em que a consciência metatextual teria um papel importante na habilidade de 

compreender textos. Tal controvérsia requer que mais estudos sejam realizados para esclarecer 
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esta questão, tendo em vista que o seu devido esclarecimento pode contribuir para o 

entendimento do desenvolvimento da textualidade em termos de consciência e de 

compreensão sobre textos. É relevante também pelo fato de poder contribuir para ações 

aplicadas, pois, em existindo uma relação de causalidade entre essas habilidades é possível 

pensar-se em termos de ações educacionais, com vistas a desenvolver uma habilidade para, 

por conseguinte, o desenvolvimento de outra. 

Pontua-se aqui que uma forma possível de esclarecer esta controvérsia seria a 

proposição de um estudo em que a compreensão de textos fosse avaliada a partir de tarefas 

distintas que levem em consideração os aspectos gerais e específicos que a compõem. No que 

diz respeito à consciência metatextual, esta deveria ser avaliada a partir dos comportamentos 

epilinguísticos e metalinguísticos considerando o modelo proposto por Gombert (1992): 

supõe-se que um estudo com tais características teórico-metodológicas seja capaz de 

esclarecer se há algum tipo de relação entre tais habilidades e que tipo de relação se 

estabelece.  
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 O presente capítulo descreve o estudo realizado: os objetivos estabelecidos e o método 

utilizado, de modo a abarcar os participantes, o planejamento experimental, material e 

procedimento de coleta de dados. Cabe salientar que o material e o procedimento utilizados 

são descritos em relação às tarefas de compreensão de textos e às tarefas de consciência 

metatextual. 

 

2.1. Objetivos 

Investigar as relações entre a compreensão de textos e a consciência metatextual, a 

partir da consideração da compreensão de textos e da consciência metatextual como 

habilidades multifacetadas examinadas através de diferentes tarefas. 

Examinar o desempenho dos participantes nas tarefas de compreensão de textos e de 

consciência metatextual, considerando aspectos distintos das duas habilidades.  

 Analisar as propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados na mensuração das 

habilidades de compreensão de textos e de consciência metatextual.  

 

2.2. Participantes 

 A pesquisa contou com a participação de 200 estudantes, de ambos os sexos (107 

meninas e 93 meninos), com idades variando entre 7 e 8 anos (M= 7,8; d.p.= 0,401), 

estudantes do 2º e 3º anos do ensino fundamental (95 e 105, respectivamente), matriculados 

em escolas das redes pública e particular de ensino (100 e 100) situadas nos municípios de 

Santa Maria da Boa Vista e de Petrolina – PE.
1 

Participaram da presente investigação as 

crianças cujos pais ou responsáveis assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – 

TALE (Anexo K). 

                                                 
1 A participação de crianças de escolas públicas e particulares no estudo objetivou a obtenção de um 

espectro mais diversificado de participantes, aspecto este considerado relevante em estudos que, a 

partir da estratificação da amostra, visam uma maior representatividade que é considerada deveras 

importante em estudos que avaliam propriedades psicométricas de instrumentos. Devido a este 

motivo não foi conduzida qualquer análise sobre o perfil das escolas e suas propostas pedagógicas.  
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 Como critérios de exclusão, não participaram da pesquisa sujeitos que não 

demonstraram interesse em participar desta, que iniciaram a participação e desistiram por 

motivo de cansaço, que se sentiram desmotivados em participar das tarefas propostas, que 

apresentaram dificuldades de aprendizagem, limitações visuais e/ou auditivas, e/ou problemas 

psicológicos de qualquer ordem, segundo informações fornecidas pelos profissionais das 

instituições de ensino.  

  

2.2.1. Material, Procedimento e Planejamento Experimental 

 Os estudantes foram entrevistados nas instituições de ensino onde estavam vinculados 

após eles mesmos e os pais ou os responsáveis terem sido informados dos objetivos da 

pesquisa, da participação voluntária e do sigilo quanto às respostas dadas. Houve dois 

encontros com cada participante, com um intervalo de dois a cinco dias entre as sessões que 

foram aplicadas sempre pelo mesmo pesquisador. Na presente investigação foi feita a 

aplicação de três tarefas de compreensão de textos, com foco na identificação do tema/assunto 

principal do texto, na reprodução oral e nas perguntas inferenciais e uma tarefa de consciência 

metatextual subdividida em itens de natureza epilinguística e metalinguística.  

 As tarefas de compreensão de textos foram apresentadas antes da tarefa de consciência 

metatextual de modo a evitar que os participantes não fossem influenciados pelos textos 

utilizados nesta última. Na primeira sessão foram realizadas as três tarefas de compreensão de 

textos (Tarefa 1 – Identificação do Tema/Assunto Principal, Tarefa 2 - Reprodução Oral de 

História e Tarefa 3 - Perguntas Inferenciais sobre uma História). A segunda sessão contemplou 

uma tarefa de consciência metatextual com os itens de natureza epilinguística (itens referentes 

à identificação do gênero textual, à identificação da incompletude do texto, à identificação de 

textos com estrutura híbrida e à identificação da ordem de textos) e de natureza 

metalinguística (itens referentes à identificação de partes presentes de textos incompletos, à 
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identificação das partes ausentes de textos incompletos e à identificação do tipo de estrutura 

híbrida presente nos textos). Todas as crianças participaram das duas sessões respondendo as 

mesmas tarefas. O diagrama sintetiza as tarefas que compõem a pesquisa e o modo como tais 

tarefas foram agrupadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 1 – Identificação do tema/ assunto principal 

Tarefa 2 – Reprodução oral da história ouvida 

Tarefa 3 – Perguntas inferenciais 
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CONSCIÊNCIA 

METATEXTUAL 

TAREFAS DE 

COMPREENSÃO 

TEXTOS 

ITENS 

EPILINGUÍSTICOS

S 

ITENS 

METALINGUÍSTICOS 

Identificação da ordem de textos 

 Identificação de textos com estrutura híbrida 

Identificação da incompletude do texto 

Identificação do gênero textual 

Identificação das partes presentes em textos 

incompletos 

Identificação do tipo de estrutura híbrida presente 

nos textos 

Identificação das partes ausentes em textos 

incompletos 

 

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Tarefa 1 – Identificação de tema/assunto principal 
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O material utilizado na pesquisa consistiu em folhas impressas com os textos e 

perguntas que foram lidos durante a aplicação das tarefas (Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I), 

áudio da história referente à tarefa 1 – Identificação do Tema/Assunto Principal, tarefa 2 - 

Reprodução Oral e tarefa 3 - Perguntas Inferenciais (Anexo B), aparelho gravador de áudio e 

folha de registro para auxiliar na posterior transcrição da entrevista, bem como para registrar 

comportamentos não verbais das crianças. Todas as sessões foram realizadas individualmente 

e as tarefas foram apresentadas e respondidas oralmente. O tempo de realização para as 

tarefas foi livre e as entrevistas foram gravadas e transcritas em protocolos individuais para 

posterior análise. 

 A seguir explicar-se-á cada uma das tarefas enumeradas anteriormente. As três tarefas 

de compreensão de textos foram apresentadas nesta ordem: (a) Identificação do tema/assunto 

principal da história ouvida; (b) Reprodução oral da história ouvida e (c) Resposta às 

perguntas inferenciais sobre a história ouvida.  

 

2.2.2. Tarefa 1 – Compreensão Textual (Identificação do Tema/Assunto Principal) 

 Esta tarefa visa avaliar a capacidade de identificação das ideias que são relevantes no 

texto e consiste na apresentação em áudio de uma história (Anexo A), seguida da solicitação 

da identificação do tema/assunto principal por parte da criança. A história utilizada na 

presente pesquisa foi retirada do estudo feito por Spinillo e Mahon (2007). 

 Salienta-se que a escolha da apresentação da gravação da história, ao invés da leitura 

pelo examinador, deu-se com vistas à eliminação de possíveis interferências da variação de 

ritmo, entoação e velocidade de leitura. As respostas foram gravadas e transcritas em 

protocolos individuais.  
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2.2.3. Tarefa 2 – Compreensão Textual (Reprodução Oral) 

 Essa tarefa objetiva acessar a compreensão global do texto, a integração de 

informações nele veiculadas e investigar a capacidade da criança selecionar informações 

relevantes que devem estar presentes na reprodução feita. A tarefa consiste na apresentação 

em áudio de uma história (Anexo A), seguida da solicitação da reprodução oral pela criança. 

As reproduções foram gravadas e transcritas em protocolos individuais.  

 

2.2.4. Tarefa 3 – Compreensão Textual (Perguntas Inferenciais) 

 No intuito de avaliar a compreensão de textos foi aplicada uma tarefa utilizada em 

estudos anteriores (Simões, 2002; Hodges, 2010) que apresenta como objetivo a identificação 

do nível de compreensão de textos apresentado pelas crianças pesquisadas. A tarefa utilizada 

consiste na apresentação em áudio de uma história por parte do pesquisador, seguida de oito 

perguntas de natureza inferencial sobre o texto (Anexo B).  

 Cabe salientar que a realização da leitura por parte do pesquisador ao invés da leitura 

pela própria criança é uma opção metodológica tomada com vistas a evitar interferências de 

qualquer ordem e dificuldades no processo de decodificação feito pela criança. Caso 

solicitado, a leitura pode ser refeita de modo a diminuir a sobrecarga na memória de trabalho. 

Tal releitura consiste na leitura do texto na íntegra, mesmo que a criança solicite a leitura de 

apenas uma parte deste.  

 Após a leitura, foram feitas oito perguntas de natureza inferencial (Anexo B), 

apresentadas uma por vez e em ordem fixa, em conformidade a sequência de aparecimento 

das informações no texto (durante a execução da tarefa o texto não estava disponível para 

consulta dos participantes). As respostas dadas pelas crianças foram gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas em protocolos individuais. A aplicação foi realizada com tempo 

livre e, quando necessário, as perguntas foram repetidas.  
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2.2.5. Tarefa 4 - Consciência Metatextual com Itens de Natureza Epilinguística 

 Os itens aqui detalhados são considerados epilinguísticos pelo fato de o êxito na tarefa 

consistir apenas na manifestação de um raciocínio global sobre os gêneros, o que já se mostra 

suficiente para identificar corretamente os aspectos requeridos. Cabe salientar que tais tarefas 

compuseram os estudos de Albuquerque e Spinillo (1997) e Lucena (2009). 

 

2.2.5.1. Itens referentes à identificação do gênero textual 

 Estes itens objetivam investigar se a criança identifica corretamente os gêneros 

textuais apresentados. Por ser uma atividade de natureza epilinguística, o conhecimento 

exigido da criança acerca do gênero é apenas um conhecimento de caráter informal, que não 

requer uma reflexão consciente sobre a sua estrutura. 

 Baseados nos estudos de Albuquerque e Spinillo (1997), tais itens consistem na 

apresentação de seis textos-estímulo impressos (Anexo C): duas histórias, duas cartas e duas 

notícias de jornal; que foram lidos um por vez. Após a leitura em voz alta, o pesquisador 

pergunta: “Esse texto que eu acabei de ler pra você é uma história, uma carta ou uma notícia 

de jornal?”. Todas as respostas foram gravadas em áudio e transcritas em protocolos 

individuais. 

 A ordem de leitura dos textos foi previamente sorteada para cada criança, de modo a 

evitar um possível efeito de ordem. Em cada pergunta, a ordem de escolha foi alternada de 

maneira que a alternativa de escolha história apareceu ora como primeira opção, ora como 

segunda opção. Tal tratamento metodológico foi feito em relação à alternativa carta e à 

alternativa notícia. Assim, as perguntas para os dois exemplos de cada gênero apresentaram 

uma disposição diferente. Na Tabela 1 são apresentadas as perguntas referentes a cada texto-

estímulo utilizado. As respostas dadas pelas crianças foram gravadas em áudio e 
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posteriormente transcritas em protocolos individuais. O tempo de aplicação foi livre. 

 Tabela 1 

Exemplo de sorteio da ordem de apresentação dos textos-estímulo e das perguntas 

 

Texto-Estímulo 

 

Perguntas referentes ao Texto-Estímulo 

Número de 

Textos 

História 1 Isso é uma história, uma carta ou uma notícia de jornal? 2 

Carta 2 Isso é uma notícia de jornal, uma história ou uma carta? 

Carta 1 Isso é uma carta, uma notícia de jornal ou uma história? 2 

Notícia de Jornal 2 Isso é uma história, uma carta ou uma notícia de jornal? 

Notícia de jornal 1 Isso é uma notícia de jornal, uma história ou uma carta? 2 

História 2 Isso é uma carta, uma notícia de jornal ou uma história? 

Total de textos-estímulo 6 

 

2.2.5.2. Itens referentes à identificação da incompletude do texto 

Os itens objetivam avaliar a capacidade da criança de identificar e discriminar uma 

história incompleta de uma história completa. Nesses itens, o pesquisador faz a leitura em voz 

alta de seis textos-estímulo impressos (Anexo D), sendo três completos e três incompletos. 

Primeiramente, é dada a seguinte explicação: “Tenho aqui seis textos, alguns estão completos 

e outros estão incompletos, faltando alguma parte. Vou ler um de cada vez e depois quero que 

você me diga se o texto que eu li está completo ou incompleto.”. Uma vez concluída a leitura, 

a examinadora pergunta à criança: “Você acha que esse texto que eu li para você agora está 

completo ou está incompleto?”. 

 A ordem de leitura desses textos-estímulo foi definida previamente através de sorteio 

para cada criança. Cada um deles foi acompanhado de uma pergunta, previamente definida, 

que foi feita à criança entrevistada. A Tabela 2 mostra cada texto-estímulo e sua respectiva 
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pergunta. As respostas dadas pelas crianças foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas em protocolos individuais. A aplicação foi com tempo livre. 

 Tabela 2 

Exemplo de sorteio da ordem de apresentação dos textos-estímulo e das perguntas 

Composição do 

Texto-Estímulo 

 

Alternativas para as Perguntas 

Número de 

Textos 

História Incompleta  Essa história está incompleta ou completa?  

3 Carta Incompleta Essa carta está completa ou incompleta? 

Notícia Incompleta Essa notícia está incompleta ou completa? 

História Completa Essa história está completa ou incompleta?  

3 Carta Completa Essa carta está incompleta ou completa? 

Notícia Completa Essa notícia está completa ou incompleta? 

Total de textos-estímulo (completos e incompletos) 6 

 

2.2.5.3. Itens referentes à identificação de textos com estrutura híbrida 

 Os itens, baseados na tarefa proposta por Dias (2005), objetivam solicitar da criança a 

identificação de uma estrutura híbrida ou de único tipo no texto lido. Por estrutura híbrida 

entende-se, nesta investigação, textos-estímulo que eram formados por parte de textos de tipos 

distintos, que por exemplo, apresentavam por início uma história e como fim uma carta, como 

consta no Anexo E. Nesses itens, o pesquisador faz a leitura em voz alta dos seis textos-

estímulo impressos (Anexo E), sendo três textos de um único tipo e três textos com estrutura 

híbrida
2
.  

Primeiramente, é dada a seguinte explicação: “Tenho aqui seis textos, alguns estão 

                                                 
2 O termo estrutura híbrida adotado nesta investigação não deve ser confundido com o que a 

linguística denomina de hibridismo, termo este utilizado neste campo de conhecimento para referir-

se a hibridismo em gêneros textuais e do discurso. 
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completos e outros estão misturados com outros textos. Vou ler um de cada vez e depois quero 

que você me diga se o texto que eu li está misturado ou não.”. Concluída a leitura, a 

examinadora pergunta à criança: “Você acha que esse texto que eu li para você agora está 

misturado ou não?”. A ordem de apresentação desses textos-estímulo foi definida 

previamente através de sorteio para apresentação a cada criança.  

 

2.2.5.4. Itens referentes à identificação da ordem de textos 

 Estes itens objetivam investigar se a criança identifica corretamente se o texto ouvido 

está com suas partes ordenadas ou desordenadas. Tais itens consistem na apresentação de seis 

textos-estímulo impressos (Anexo F), dos quais três possuem suas partes constituintes 

apresentadas de forma ordenada (primeiro o início e depois o final) e três possuem suas partes 

constituintes apresentadas de forma desordenada (primeiro o final e depois o início). Os 

textos-estímulo foram lidos um por vez. Após a leitura em voz alta, o pesquisador pergunta: 

“Esse texto que eu acabei de ler pra você está na ordem correta ou não?”. Todas as respostas 

foram gravadas em áudio e transcritas em protocolos individuais. A ordem de leitura dos 

textos foi apresentada de forma previamente sorteada para evitar um possível efeito de ordem. 

  

2.2.6. Tarefa 4 - Consciência Metatextual com Itens de Natureza Metalinguística 

 Os itens aqui apresentados são de natureza metalinguística e têm o propósito de 

examinar se a criança consegue refletir deliberadamente sobre a estrutura do gênero. Tais itens 

são utilizados nos estudos de Simões (2002) e Lucena (2009). 

 

2.2.6.1. Itens referentes à identificação da parte presente de textos incompletos  

 Nestes itens, a criança é solicitada a reconhecer precisamente as partes que compõem 

os gêneros investigados. Inspirada na tarefa proposta em Simões (2002), os itens consistem 
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em diversos textos-estímulo que devem ser julgados corretamente pela criança enquanto 

partes correspondentes ao início e final de textos.  

 Inicialmente, o pesquisador diz: “Eu tenho aqui algumas partes de textos. Alguns são 

apenas o início e outros são somente o final.” Após a leitura em voz alta de cada texto, a 

criança é solicitada a responder à seguinte pergunta: “Que parte é esta que eu li: é um início 

ou final de texto?”. As partes apresentadas não foram constituintes de um mesmo texto ou 

gênero, mas de textos e gêneros diferentes: são três trechos correspondentes a inícios de 

história, carta e notícia de jornal e três que são finais de história, carta e notícia de jornal 

(Anexo G). A apresentação desses textos-estímulo e das perguntas foi previamente sorteada, 

conforme a Tabela 3. As respostas dadas pelas crianças foram gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas em protocolos individuais. A aplicação foi com tempo livre. 

 Tabela 3 

Exemplo de sorteio da ordem de apresentação da leitura dos textos e das perguntas 

 

Parte do Texto 

 

Alternativas para as Perguntas 

Número de 

Textos 

Início (história) Isso é o início ou o final de uma história? 2 

Final (história) Isso é o final ou o início de uma história? 

Início (carta) Isso é o início ou o final de uma carta? 2 

Final (carta) Isso é o final ou o início de uma carta? 

Início (notícia) Isso é o início ou o final de uma notícia? 2 

Final (notícia) Isso é o final ou o início de uma notícia? 

Total de Textos-Estímulo (inícios e finais) 6 

 

2.2.6.2. Itens referentes à identificação da parte ausente de textos incompletos 

 Nesses itens, são apresentados seis textos-estímulo incompletos: três sem o início e 



62 

 

três sem o final. Inicialmente, o pesquisador explica: “Eu tenho aqui vários textos que estão 

incompletos. Eles podem estar sem o início ou sem o final. Vou ler cada uma deles e depois 

quero que você me diga qual é a parte que está faltando.” Após a leitura em voz alta de cada 

texto, o pesquisador pergunta à criança: “Qual é a parte que está faltando? É o início ou o 

final do texto?”. 

 A ordem de apresentação dos textos-estímulo (Anexo H) foi decidida aleatoriamente 

através de sorteio antes da entrevista com cada criança. Da mesma forma, as perguntas 

também foram definidas, de modo que metade dos textos-estímulo (sem o final) foi 

acompanhada da pergunta “Esse texto está sem o início ou sem o final?” e a outra metade foi 

acompanhada da pergunta inversa “Esse texto está sem o final ou sem o início?”. Do mesmo 

modo procedeu-se com os textos-estímulo sem o início. As respostas dadas pelas crianças 

foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas em protocolos individuais. A aplicação 

foi com tempo livre. 

 

2.2.6.3. Itens referentes à identificação do tipo de estrutura híbrida presente nos textos  

 Os itens objetivam o exame da capacidade da criança quanto à identificação de que 

estrutura híbrida há no texto ouvido. Nesses itens, o pesquisador faz a leitura em voz alta de 

seis textos-estímulo impressos (Anexo I), sendo que todos eles apresentam estrutura híbrida 

de gêneros distintos. O pesquisador dá a seguinte explicação: “Tenho aqui seis textos, todos 

eles estão misturados com outros textos. Vou ler um de cada vez e depois quero que você me 

diga que mistura o texto que eu li apresenta. Se é uma história com carta, se uma história 

com notícia ou se notícia com carta”. A ordem de leitura desses textos-estímulo foi definida 

previamente por meio de sorteio para apresentação das tarefas a cada criança.  
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 Na investigação das habilidades de compreensão de textos e de consciência 

metatextual foram utilizadas tarefas que analisaram as facetas que compreendem cada uma 

destas habilidades e tais tarefas apresentam sistemas de análise distintos que são detalhados 

neste capítulo. 

 

3.1. Tarefas de Compreensão Textual  

3.1.1. Identificação do tema/assunto principal 

 Procedeu-se a uma análise dos tipos de resposta das crianças em função do grau de 

relação que mantém com o texto e da relevância para o enredo da história (Spinillo et al., 

prelo). As respostas das crianças foram classificadas a partir de quatro categorias, a saber:  

Categoria 1 - Não responde.   

 

Categoria 2 - Resposta geral ou vaga.  

 Exemplo 1 

Pergunta: “Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta:  “Fala do menino.”  (Participante do sexo feminino, 7 anos, 2º ano escolar, escola 

pública) 

 Exemplo 2 

Pergunta: “Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta:  “Pedrinho, a escola.”  (Participante do sexo masculino, 8 anos, 2º ano escolar, 

escola particular) 

 Exemplo 3 

Pergunta: “Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta:  “Sobre o Nicolau.”  (Participante do sexo masculino, 7 anos, 2º ano escolar, escola 

particular) 
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Categoria 3 – Resposta específica, porém não relacionada ao assunto principal tratado no 

texto. 

 Exemplo 4 

Pergunta: “Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta: “Fala de um menino, um menino que queria brincar.”  (Participante do sexo 

masculino, 8 anos, 3º ano escolar, escola pública) 

 Exemplo 5 

Pergunta: “Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta: “A mãe dele não deixava ele brincar na rua e na escola não dava tempo de brincar.”  

(Participante do sexo masculino, 7 anos, 2º ano escolar, escola particular) 

 Exemplo 6 

Pergunta: “Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta: “Sobre o menino que voltou da escola e não tinha nada pra fazer.”  (Participante do 

sexo feminino, 8 anos, 3º ano escolar, escola pública) 

 

Categoria 4 – Resposta específica e relacionada ao assunto principal tratado no texto. 

 Exemplo 7  

Pergunta:  Pergunta:“Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta: “Sobre o campinho que tava à venda.” (Participante do sexo masculino, 8 anos, 3º 

ano escolar, escola pública) 

 Exemplo 8  

Pergunta:  Pergunta:“Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta: “Fala do terreno.” (Participante do sexo feminino, 8 anos, 3º ano escolar, escola 

pública) 
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 Exemplo 9 

Pergunta:  Pergunta:“Essa história fala sobre o quê?”  

Resposta: “Sobre um homem que ia vender o terreno que as crianças gostavam de brincar 

nele.” (Participante do sexo feminino, 8 anos, 3º ano escolar, escola particular) 

 

 Todas as respostas fornecidas pelos participantes foram analisadas por dois juízes 

independentes peritos no tema investigado. Nos casos de análises divergentes, solicitou-se a 

análise de um terceiro juiz, também independente, cuja classificação foi considerada 

definitiva. No que tange à identificação do assunto/ tema, tal tarefa apresentou um percentual 

de concordância de 99,5%. 

 

3.1.2. Reprodução oral da história ouvida 

 A análise dos textos reproduzidos deu-se em blocos de informações, com foco na 

explicitação dos dados implícitos no texto original e posterior classificação em níveis de 

compreensão que variam quanto à fidelidade ao texto original e a presença das inferências, tal 

tipo de análise foi proposta por Brandão e Spinillo (1998). 

 Na análise das reproduções, a história foi dividida em seis blocos de conteúdos, como 

feito por Marcuschi (1989). Em seguida, foram elaboradas categorias para avaliar as relações 

entre os enunciados, entre os enunciados e a história ouvida, o tipo de informação 

reproduzida, e como estas informações estão articuladas na reconstituição da história original. 

Os seis blocos e suas ideias centrais são especificadas como mostrado a seguir:  

Bloco 1 – Pedrinho animado por causa do campeonato.  

Bloco 2 - Diálogo de Pedrinho com a mãe.  

Bloco 3 - Pedrinho triste com a notícia de Baratinha.  

Bloco 4 - Argumentação de Pedrinho com seu Nicolau.  
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Bloco 5 - Ideia de Pedrinho colocada em prática com ajuda das crianças para que seu Nicolau 

desistisse da venda do terreno. 

Bloco 6 – Surpresa de seu Nicolau e desistência da venda do terreno. 

  

 As cinco categorias são descritas e exemplificadas a seguir:  

 

Categoria I - reproduções desconexas de anedotas ou de histórias diferentes daquela ouvida, 

ou narrativas que se limitam à frase que inicia e/ou fecha a história. São incluídos também 

nesta categoria, os sujeitos que dizem que não sabem ou não lembram a história ouvida. 

 Exemplo 10 

Reprodução: “Eu lembro do nome dele, de quando ele nasceu e de quando morreu… era a 

história do Sítio do Pica-pau Amarelo.” (Participante do sexo feminino, 7 anos, 2º ano escolar, 

escola pública) 

 

Categoria II – reproduções que embora envolvam alguns personagens e certos eventos 

presentes em determinados blocos da história ouvida, incluem acréscimos de informações 

ausentes no texto apresentado, sendo uma produção diferente da original. 

 Exemplo 11 

Reprodução: “Ele chegou da escola e perguntou à mãe dele e disse que ia ter uma reunião, 

perguntou à mãe dele da blusa e a mãe dele não olhava pra ele, aí veio um menino chamado 

Baratinha, aí chamou ele, aí a mãe dele disse assim “come uma banana e vá atender”, aí a 

Baratinha chamou ele pra jogar bola, aí ele foi lá no terreno de seu Nicolau… aí ele só queria 

trabalhar, aí ele não sabia, aí o menino perguntou aonde é que ele ia jogar bola, aí ele coisou 

assim os ombros, aí depois ele foi pra missa, aí depois voltou, aí seu Nicolau viu o terreno que 

não era mais o terreno como era e ele queria vender e depois ele voltou pra casa e também a 

mãe dele disse que depois ela ia conversar com ele…” (Participante do sexo feminino, 8 anos, 
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3º ano escolar, escola pública) 

 

Categoria III – reproduções fragmentadas, desarticuladas que se limitam a reproduzir 

eventos de alguns blocos.  

 Exemplo 12 

Reprodução: “Um menino que queria jogar pararam o jogo, não teve mais, aí ele não 

acreditou que era verdade, mas era verdade, a mãe… é, ele queria brincar e no terreno tava 

cheio de lixo, aí depois quando ele foi olhar não tava mais do jeito que tava, tava limpo… aí 

ele pegou e limpou o campo lá.” (Participante do sexo feminino, 8 anos, 3º ano escolar, escola 

pública) 

 

Categoria IV - reproduções globais e com certa articulação, porém incompletas. Há 

referência ao problema central e ao desfecho da história. São observadas omissões e trocas de 

informações, em que a cadeia causal que estrutura a história não é totalmente reproduzida.  

 Exemplo 13 

Reprodução: “Um menino foi pra escola, aí não tinha tarefa de casa, aí tava dizendo que o 

campinho ia ser comprado, aí ele foi mais os amigos dele e limparam o campinho, aí quando 

ele voltou da missa seu Nicolau viu que lá o campinho tava tudo limpo, aí ele rancou a placa 

de “vende-se”.” (Participante do sexo feminino, 8 anos, 3º ano escolar, escola pública) 

 

Categoria V - reprodução completa, em que as ideias centrais são reproduzidas de maneira 

articulada. A narrativa segue um eixo em que o problema é apresentado e resolvido, 

reproduzindo-se os meios para tal. A maioria dos blocos está presente. 

 Exemplo 14 

Reprodução: “Era uma vez um menino que se chamava Pedrinho e ele ia jogar uma partida de 

futebol, aí ele perguntou à mãe dele se ela já tinha feito dele, aí a campainha tocou três vezes, 
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aí a mãe disse “vá atender!”, Pedrinho comeu uma banana e foi correndo atender, o 

amiguinho dele foi avisar que não ia ter mais jogos, mas Pedrinho não acreditou então ele foi 

lá  e viu que seu Nicolau tinha botado a plaquinha e quando ele perguntou a seu Nicolau 

“onde nós vamos brincar?”, ele falou “arranje outro lugar”, eles falaram “mas que lugar? Em 

casa nem pensar e não temos outro lugar para brincar”, então ele disse que estava todo sujo de 

lixo, então o Pedrinho teve uma ideia e piscou para os amigos, aí na volta ele foi explicando o 

que era pra eles fazer, então Pedrinho arrumou o campinho e quando seu Nicolau chegou da 

missa ele ficou surpreso, então tirou a plaquinha, derrubou a plaquinha.” (Participante do sexo 

masculino, 8 anos, 2º ano escolar, escola particular). 

 

 Todos os blocos de informações foram analisados por dois juízes independentes 

peritos no tema de investigação. Nos casos de divergência, solicitou-se a análise de um 

terceiro juiz, também independente, cuja classificação foi considerada definitiva. No que diz 

respeito à tarefa de reprodução oral da história ouvida, esta apresentou um percentual de 

concordância de 99,5%. 

 

3.1.3. Perguntas inferenciais 

 Para esta análise, agruparam-se as respostas em três categorias, variando de acordo 

com os critérios utilizados. Todas as respostas foram analisadas por juízes independentes. Em 

caso de divergência, solicitou-se a análise de um terceiro juiz, também independente, cuja 

classificação foi considerada final. A partir da análise das respostas foram definidos três tipos 

de resposta para cada uma das perguntas, de acordo com o sistema de análise proposto por 

Brandão e Spinillo (1998) e adotado Spinillo e Mahon (2007).  

 

Tipo 1 (Incongruente) - respostas do tipo "não sei" ou que não apresentam relação com a 
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história ouvida. 

 Exemplo 15 

Pergunta: “Qual o esporte que Pedrinho fazia?”   

Resposta: “Não sei.” (Participante do sexo masculino, 8 anos, 2º ano escolar, escola pública) 

 Exemplo 16 

Pergunta: “Quem era seu Nicolau?”   

Resposta: “Um bichinho… um bicho.” (Participante do sexo feminino, 8 anos, 2º ano escolar, 

escola pública) 

 Exemplo 17 

Pergunta: “Qual o esporte que Pedrinho fazia?”   

Resposta: “Andar de bicicleta.” (Participante do sexo masculino, 8 anos, 3º ano escolar, 

escola particular) 

 

Tipo 2 (Geral) - respostas que apesar de manter relação com a história, apresentam um 

aspecto genérico e impreciso.  

 Exemplo 18 

Pergunta: “Quando chegou da escola, para onde foi Pedrinho?” 

Resposta: “Brincar… na rua.” (Participante do sexo masculino, 7 anos, 2º ano escolar, escola 

pública)  

 Exemplo 19 

Pergunta: Por que não ia ter mais campeonato?”   

Resposta: “Por causa do lixo.” (Participante do sexo feminino, 8 anos, 2º ano escolar, escola 

pública) 

 Exemplo 20 

Pergunta: “Por que Seu Nicolau queria vender o terreno?”   
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Resposta: “Por causa que ele tinha muitos.” (Participante do sexo masculino, 8 anos, 3º ano 

escolar, escola pública) 

 

Tipo 3 (Precisa) - respostas específicas e precisas.  

 Exemplo 21 

Pergunta: “Por que Pedrinho e os meninos não queriam que Seu Nicolau vendesse o 

terreno?” 

Resposta: “Porque era o único lugar que eles tinham pra eles brincar.” (Participante do sexo 

feminino, 7 anos, 3º ano escolar, escola pública) 

 Exemplo 22 

Pergunta: “Por que os meninos limparam o terreno?”   

Resposta: “Para convencer o Nicolau a não vender o terreno.” (Participante do sexo 

masculino, 8 anos, 3º ano escolar, escola pública) 

 Exemplo 23 

Pergunta: “Qual foi a decisão que Seu Nicolau tomou?”   

Resposta: “Que não ia vender o terreno.” (Participante do sexo masculino, 7 anos, 2º ano 

escolar, escola particular) 

 

 Cabe salientar que as respostas dadas pelos participantes foram analisadas por dois 

juízes independentes e peritos no tema pesquisado. Sendo que, nos casos de divergência, 

solicitou-se a análise de um terceiro juiz, também independente, cuja classificação foi 

considerada definitiva. No que concerne à tarefa das perguntas inferenciais o percentual de 

concordância foi de 97%.  

 

3.2. Tarefas de Consciência Metatextual - Itens de Natureza Epilinguística 
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 Os itens de natureza epilinguística exigem da criança apenas um conhecimento tácito 

sobre os gêneros textuais investigados. Nas tarefas de consciência metatextual de natureza 

epilinguística a análise foi realizada com base no número de acertos nos itens referentes à 

identificação do gênero textual, da incompletude do texto, de textos com estrutura híbrida e da 

ordem de textos. 

 

3.3. Tarefas de Consciência Metatextual - Itens de Natureza Metalinguística 

 Os itens de natureza metalinguística exigem da criança uma reflexão deliberada sobre 

a estrutura do gênero textual investigado. Nas tarefas de consciência metatextual de natureza 

metalinguística a análise foi realizada com base no número de acertos nos itens referentes à 

identificação de partes presentes de textos incompletos, de partes ausentes de textos 

incompletos e do tipo de estrutura híbrida presente nos textos.  

  

 Todos os dados obtidos na presente pesquisa foram tabulados e analisados através do 

software estatístico Statistical Package for Social Sciences 19.0. 
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 O presente capítulo descreve os resultados em duas perspetivas distintas. Inicialmente 

procedeu-se a um estudo das medidas psicométricas dos instrumentos que avaliaram a 

compreensão de textos e a consciência metatextual. Este tipo de análise objetivou esclarecer 

como os itens se configuravam psicometricamente. A tal estudo seguiu-se uma análise de 

natureza correlacional que buscou esclarecer as relações entre as habilidades, sendo este o 

principal objetivo da presente investigação. A partir da configuração psicométrica que os itens 

dos instrumentos utilizados assumiram, foi examinado o desempenho dos participantes na 

compreensão de textos e consciência metatextual, agrupando-os a partir das variáveis sexo, 

idade, ano escolar e tipo de escola. 

  

4.1 Análise das propriedades psicométricas dos instrumentos 

 As propriedades psicométricas consideradas nos instrumentos utilizados na presente 

pesquisa foram a validade fatorial e a fidedignidade, investigadas a partir da análise fatorial e 

de análises de fidedignidade. 

 

4.1.1 Análise das propriedades psicométricas das medidas da habilidade de compreensão 

de textos 

 Primeiramente procedeu-se a uma análise fatorial exploratória para examinar como os 

dez itens utilizados para avaliar a compreensão de textos se comportavam. Os dez itens 

analisados são: 1. Essa história fala sobre o quê?, 2. Eu gostaria que você recontasse para mim 

essa história que você acabou de ouvir, 3.1. Quando chegou da escola, para onde foi 

Pedrinho?, 3.2. Qual o esporte que Pedrinho fazia? , 3.3. Por que não iria ter mais 

campeonato?, 3.4. Quem era seu Nicolau?, 3.5. Por que seu Nicolau queria vender o terreno?, 

3.6. Por que Pedrinho e os meninos não queriam que seu Nicolau vendesse o terreno? 3.7. Por 

que os meninos limparam o terreno?, 3.8. Qual foi a decisão que seu Nicolau tomou?. 
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 Os resultados revelaram que há correlações suficientes para a realização da análise 

fatorial KMO=.86; χ
2
=341,780; gl=45; p<.001, tendo em vista que os itens são fatoráveis e 

agrupam-se formando duas dimensões que explicam 44,7% da variância; no entanto há itens 

que carregaram fortemente nos dois fatores e que apresentaram carga negativa: itens 1 e 3.4. 

 Tabela 4 

 Descrição dos itens referentes à compreensão de textos com cargas fatoriais e 

comunalidades 

Itens Componentes 

I h
2
 

Compreensão 1 .53 .28 

Compreensão 2 .72 .52 

Compreensão 3.1 - .003 

Compreensão 3.2 .61 .37 

Compreensão 3.3 .68 .47 

Compreensão 3.4 .52 .27 

Compreensão 3.5 .57 .33 

Compreensão 3.6 .54 .30 

Compreensão 3.7 .53 .29 

Compreensão 3.8 .69 .50 

Eingevalue 3.297  

% σ
2
 32.9  

Nota: itens de compreensão de textos referentes às tarefas de identificação de tema/ assunto principal 

(Compreensão 1), reprodução oral (Compreensão 2) e perguntas inferenciais (Compreensão 3.1 a 3.8).  
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Assim, visando organizar os itens da melhor forma a partir da teoria e na tomada de 

decisão de extração de apenas um fator foi considerado o scree plot que revelou a solução 

unifatorial como melhor. Nesse sentido, realizou-se uma análise fatorial com componentes 

principais, fixando um único fator, e percebeu-se que há uma configuração mais robusta e 

adequada teoricamente (KMO=.86; χ
2
=341,780; gl=45; p<.001), que explica 33% da 

variância total (Tabela 4). 

 Tabela 5  

Descrição dos itens referentes à compreensão de textos e respectivos valores de Alfa de 

Cronbach 

Itens M DP Ritc Alfa se o item for eliminado 

Compreensão 1 2.65 .924 .411 .757 

Compreensão 2 2.81  1.247 .590 .734 

Compreensão 3.2 2.63 .698 .467 .747 

Compreensão 3.3 2.16  .712 .540 .737 

Compreensão 3.4 2.20  .558 .408 .756 

Compreensão 3.5 2.43  .754 .427 .752 

Compreensão 3.6 2.75  .565 .400 .757 

Compreensão 3.7 2.75  .547 .388 .759 

Compreensão 3.8 2.55  .735 .555 .734 

Nota: itens de compreensão de textos referentes às tarefas de identificação de tema/ assunto principal 

(Compreensão 1), reprodução oral (Compreensão 2) e perguntas inferenciais (Compreensão 3.1 a 3.8).  

  

Os itens apresentados avaliam a habilidade de compreender textos e na resolução das 

tarefas selecionadas pela análise fatorial estão envolvidos o processo inferencial, a memória 

de longo prazo, a memória de curto prazo, a memória de trabalho, raciocínio verbal, dentre 
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outros. Um aspecto a salientar é que o item 3.1 referente à pergunta “Quando chegou da 

escola, para onde foi Pedrinho?” apresentou carga fatorial inferior a 0.30 (valor estabelecido 

na análise realizada) e foi retirado do instrumento pelo fato de ter se revelado um item 

problemático, tendo em vista o grande número de respostas erradas apresentado pelas crianças 

investigadas. Uma possível explicação para este baixo desempenho é pontuada nas discussões 

subsequentes. 

Em seguida foi examinada a fidedignidade do instrumento a partir da análise da 

consistência interna dos itens, nesse caso medida pelo alfa de Cronbach (Tabela 5), que 

revelou um α=.770 e significância no Teste T de Hotelling (p<. 001) que mostra que a 

eliminação de qualquer dos itens não resulta em melhoria da fidedignidade, ou seja, valor de 

alfa cairia caso qualquer um dos itens fosse eliminado. Percebe-se que os itens referentes à 

compreensão de textos apresentam coerência teórica e configuração satisfatórias, o que, por 

conseguinte, revela-se no valor da variância explicada, considerado bom na explicação da 

habilidade investigada. 

 Assim sendo, dos dez itens originalmente propostos, apenas o 3.1 (Quando chegou da 

escola, para onde foi Pedrinho?) foi eliminado. Os demais itens permaneceram, a saber: 1. 

Essa história fala sobre o quê?, 2. Eu gostaria que você recontasse pra mim essa história que 

você acabou de ouvir, 3.2. Qual o esporte que Pedrinho fazia? , 3.3. Por que não iria ter mais 

campeonato?, 3.4. Quem era seu Nicolau?, 3.5. Por que seu Nicolau queria vender o terreno?, 

3.6. Por que Pedrinho e os meninos não queriam que seu Nicolau vendesse o terreno? 3.7. Por 

que os meninos limparam o terreno?, 3.8. Qual foi a decisão que seu Nicolau tomou?. 

 A estrutura unifatorial apresentada pelos itens reforça a compreensão como proposta 

no Modelo de Construção Integração de Kintsch (1998), concebendo-a como um processo 

altamente complexo que apresenta como base o estabelecimento de inferências, que é o 

processo embasador desse conjunto de itens. Discussões mais detalhadas serão feitas no 
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capítulo referente à conclusão e discussões. 

 

4.1.2 Análise das propriedades psicométricas das medidas da habilidade de consciência 

metatextual 

 Quanto aos itens relativos à consciência metatextual, realizou-se uma análise fatorial 

exploratória de modo a investigar como os quarenta e dois itens utilizados (ver Anexos C, D, 

E, F, G, H e I) para avaliar a esta habilidade se agrupavam e os resultados mostraram que os 

itens não eram fatoráveis (KMO=.44; χ2=3520,945; gl=861; p<.001) e agrupavam-se de forma 

teoricamente confusa formando dezesseis dimensões, com itens que carregavam em vários 

fatores em simultâneo. 

 A dificuldade na obtenção de um fator relacionado com a consciência metatextual é 

um indicador de duas possibilidades a serem discutidas: de certa fragilidade do construto ou 

do instrumento escolhido para representá-lo. Partindo-se dessa colocação é válido ressaltar 

que a consciência metatextual foi teorizada por Gombert em 1992 e que só foi investigada por 

Spinillo a partir de 1997. Na teorização feita em 1992, Gombert postula que há uma 

continuidade entre os comportamentos epilinguísticos e metalinguísticos, pressupondo-se que 

os comportamentos metalinguísticos eram constituídos por comportamentos epilinguísticos 

mais desenvolvidos pela aprendizagem da leitura, pela tomada de consciência; no entanto na 

reformulação teórica feita em 2013 o autor deixa claro que os dois comportamentos 

continuam a coexistir e que são utilizados a depender da circunstância; nesse caso os 

comportamentos epilinguísticos não são incorporados pelos metalinguísticos (Gombert, 

2013). 

 Cabe aqui salientar que a elaboração dos itens feita em 2012 levou em consideração a 

teorização realizada em 1992 e primou pela operacionalização dos comportamentos 

epilinguísticos e metalinguísticos naqueles moldes; no entanto, a leitura da reformulação 
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teórica realizada em 2013 foi utilizada como fator importante na decisão da realização de 

análise fatorial fixando um único fator. 

 Assim, os itens utilizados para avaliar a consciência metatextual foram submetidos a 

uma análise fatorial com componentes principais, com um único fator fixado e a partir dessa 

análise observou-se que a melhor configuração tanto teórica quanto estatística foi a solução 

composta por dez itens (KMO=.65; χ2=459,886; gl=78; p<.001), que explica 23,4% da 

variância total.     

 Tabela 6 

Descrição dos itens referentes à consciência metatextual e respectivos valores de Alfa de 

Cronbach 

Itens M DP Ritc Alfa se o item for eliminado 

CM_Epi 1.3 .76 .428 .397  .690 

CM_Epi 1.5 .78 .415 .428  .687 

CM_Epi 1.6 .82  .389 .363  .695 

CM_Epi 3.1 .59  .494 .373  .692 

CM_Epi 3.3 .75  .437 .352 .695 

CM_Epi 3.5 .64  .483 .383  .691 

CM_Epi 4.4 .60  .492 .331  .698 

CM_Meta 5.2 .62  .487 .349  .696 

CM_Meta 6.1 .65  .480 .350  .696 

CM_Meta 7.2 .37  .484 .345  .696 

Nota: configuração assumida pelos itens de consciência metatextual com aspectos epilinguísticos e 

metalinguísticos após realização de análise fatorial. 

 

 Após a realização das análises fatoriais (ver Tabela 6), percebeu-se que a habilidade de 
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consciência metatextual apresenta-se como proposto na reformulação feita em 2013 que 

afirma a coexistência dos dois comportamentos que constituíram um único construto: o que se 

observou foi a presença, em um mesmo fator, de itens considerados epilinguísticos e 

metalinguísticos e apresentaram em um total de dez itens considerados como sendo a melhor 

configuração (Anexo J).  

Seguiu-se à realização da análise de consistência interna dos dez itens da consciência 

metatextual que revelou um α=.714 e significância no Teste T de Hotelling (p< . 001). 

Levando em consideração que os itens referentes ao instrumento da consciência metatextual 

foram criados para a presente pesquisa, decidiu-se realizar outro tipo de análise de 

fidedignidade para garantir a qualidade dos itens em questão. Foi utilizado o teste de 

fidedignidade denominado split-half, que revelou que os itens apresentam um coeficiente  de 

correlação ρ=.70. Este coeficiente é satisfatório e demonstra que o conjunto de itens é 

confiável para mensuração da habilidade de consciência metatextual, contemplando os 

aspectos epilinguísticos e metalinguísticos que continuam presentes durante o 

desenvolvimento. As repercussões teóricas e de construção de instrumentos serão retomadas 

no capítulo final da tese. 

 Em suma, pode-se pontuar como aspectos demarcadores dos resultados aqui descritos 

que os itens utilizados para avaliar as habilidades de compreensão de textos e de consciência 

metatextual apresentaram medidas psicométricas consideradas robustas, que são condizentes 

com instrumentos precisos na mensuração de tais habilidades, com vistas ao uso em pesquisas 

e em contextos de avaliação de crianças em idade escolar.  

 

4.1.3 Análise da correlação entre compreensão de textos e consciência metatextual  

 Em resposta ao principal objetivo da presente pesquisa que se volta para a 

investigação das relações entre a compreensão de textos e a consciência metatextual, foi 
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realizada uma análise de correlação de modo a examinar se havia alguma relação entre as 

habilidades investigadas e que tipo de relação se estabelecia. 

 A partir da análise de correlação, observa-se que a compreensão de textos não se 

correlaciona com a consciência metatextual (r=.128; p=.072). Uma possível explicação para 

tal resultado é que o conhecimento que é requerido no ato de compreender textos vê-se 

apoiado em uma representação mental global do texto que está mais voltada para aspectos 

semânticos, porém a consciência metatextual requer um conhecimento linguístico mais 

específico referente à estrutura do texto, sua organização e forma; e este tipo de conhecimento 

não se correlaciona com a compreensão (Spinillo & Simões, 2007; Spinillo, Mota & Correa, 

2010). O resultado aqui encontrado será discutido detalhadamente no capítulo seguinte. 

 

4.2 Análise do desempenho e das respostas dos participantes 

 As análises realizadas consideraram as variáveis sexo, idade, ano escolar e tipo de 

escola e a partir destas os participantes foram agrupados. Tais análises do desempenho e das 

respostas apresentadas foram feitas em relação aos instrumentos utilizados na avaliação da 

compreensão de textos e da consciência metatextual.  

  

4.2.1 Compreensão de textos 

 As análises aqui descritas foram realizadas somente com a medida de compreensão de 

textos geral, pelo fato de a análise fatorial ter revelado a solução unifatorial constituída pelos 

nove itens como a que apresenta melhor configuração psicométrica e, por conseguinte, melhor 

forma de avaliação da habilidade.   

 Na presente pesquisa foram realizadas análises dos efeitos das variáveis sexo, ano 

escolar, idade e tipo de escola em relação à tarefa de compreensão de textos proposta; nesse 

sentido, um aspecto a ser salientado é que na pontuação dos acertos, as categorias das tarefas 
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de compreensão de textos de identificação do tema/assunto principal (quatro categorias de 

resposta), compreensão de textos de reprodução oral (cinco categorias de resposta) e 

compreensão de textos das perguntas inferenciais (três categorias de resposta) foram 

codificadas e agrupadas de forma dicotômica 0 (erro) e 1 (acerto), sendo que somente a última 

categoria de cada foi pontuada como 1 (acerto). 

 No geral, foi utilizado o Teste Mann-Whitney para a investigação da relação entre 

grupos independentes a partir das variáveis sexo, ano escolar, idade e tipo de escola e a 

variável dependente ordinal. Como resultados, observou-se que somente há diferença 

significativa entre os estudantes de escola pública e escola particular na compreensão de 

textos (U=3646,00; p=,001), ou seja, estudantes de escola pública apresentam desempenho 

melhor que os estudantes de escola particular. As demais variáveis (sexo: U=4363,00; p=,130, 

ano escolar: U=4246,00; p=,068 e idade: U=2803,50; p=,220) não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas no que tange à habilidade de compreender textos. 

 Tabela 7    

Número de acertos (porcentagem em parênteses) em cada grupo de participantes na tarefa de 

compreensão de textos geral 

 Grupos 

 

 

Feminino 

(n=963) 

Masculino 

(n=837) 

7 anos 

(n=360) 

8 anos 

(n=1440) 

2º ano 

(n=855) 

3º ano 

(n=945) 

Pública 

(n=900) 

Particular 

(n=900) 

Acertos 487 

(51%) 

440 

(53%) 

 168 

(47%) 

759 

(53%) 

466 

(55%) 

461 

(49%) 

516 

(57%) 

411  

(46%) 

Nota: o número total de acertos possíveis variava de acordo com o número de crianças em cada grupo. 

  

 Este resultado revela uma particularidade da amostra investigada pelo fato de que 

geralmente o que se tem por norma é o desempenho superior de estudantes de escola 
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particular quando comparados com os de escola pública. As possíveis explicações acerca das 

diferenças encontradas no desempenho das crianças em função dos tipos de escolas serão 

apresentadas e discutidas no capítulo final desta tese. 

  

4.2.2. Consciência metatextual 

 As análises aqui descritas foram realizadas com os dez itens de consciência 

metatextual, pelo fato destes serem os que apresentam melhor configuração psicométrica, 

sendo os que melhor avaliam a habilidade investigada.   

 Nas tarefas referentes à habilidade de consciência metatextual, verificou-se que 

houve 66% de acertos nos itens propostos. No que versa sobre a consciência metatexual foram 

feitas análises através do Teste de Qui-Quadrado, que foi empregado para verificar se houve 

diferenças significativas na distribuição de frequências das pontuações em consciência 

metatextual em função das variáves sexo, ano escolar, idade e tipo de escola.  

Tabela 8 

Número de acertos (porcentagem em parênteses) em cada grupo de participantes na tarefa de 

consciência metatextual 

 Grupos 

 Feminino 

(n=1070) 

Masculino 

(n=930) 

7 anos 

(400) 

8 anos 

(n=1600) 

2º ano 

(n= 950) 

3º ano 

(n=1050) 

Pública 

(n=1000) 

Particular 

(n=1000) 

Acertos 714  

(66%) 

596  

(64%) 

257 

(64%) 

1053 

(66%) 

610 

(64%) 

700 

(67%) 

693 

(69%) 

617  

(62%) 

Nota: O número total de acertos possíveis variava de acordo com o número de crianças em cada grupo. 

 

 Os dados revelaram não haver diferenças significativas em relação ao sexo [χ2 (11, 

208)=11,70; p=,262], ano escolar [χ2 (9, 341)=9,80; p=,406] e idade [χ2 (7, 328)=7,62; 
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p=,603]. Diferenças significativas foram encontradas apenas em relação ao tipo de escola [χ2 

(24, 360)=29,28; p=,004] devido ao fato de que os estudantes de escola pública tiveram um 

desempenho superior ao dos estudantes da escola particular. 

Este resultado continua a revelar uma amostra com característica particular em relação 

com o que se tem como norma: desempenho superior de estudantes de escola particular em 

comparação com os de escola pública. Como mencionado anteriormente as razões acerca da 

diferença encontrada entre os desempenhos nos tipos de escola serão discutidas a diante no 

capitulo referente à conclusão e discussões. 
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Capítulo 5 

 

Conclusão e Discussões 
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 A compreensão de textos e a consciência metatextual são atividades de natureza 

linguístico-cognitiva que têm despertado o interesse de estudiosos das áreas da Psicologia, 

Linguística e Educação. A compreensão de textos tem sido mais investigada e consiste em um 

processo cognitivo complexo que envolve selecionar, coordenar e estruturar as informações 

para que a construção de significados seja possível. O modelo adotado na descrição deste 

processo é o modelo de Construção Integração (CI) proposto por Kintsch (1998) e nele a 

compreensão apresenta como base a construção de um modelo mental e o estabelecimento de 

inferências. Salienta-se que a compreensão aqui é concebida como fenômeno multifacetado, 

que requer ser investigado por meio de tarefas diversas e distintas de modo a abarcá-lo em sua 

abrangência. 

 A consciência metatextual tem sido menos investigada pelo fato de ter sido 

sistematizada e definida recentemente (Gombert, 1992; Spinillo, 2009). Tal habilidade tem 

como definição a análise consciente e deliberada das propriedades da linguagem presentes no 

texto (estrutura, características ou natureza) de forma independente de sua função 

comunicativa (Gombert, 1992). Diz respeito à tomada do texto como unidade linguística de 

análise, suspendendo seus usos e funções e enfatizando o próprio texto a partir de sua 

estrutura, sua forma (Spinillo & Simões, 2003). O modelo de desenvolvimento da consciência 

metatextual adotado nesta investigação toma por base o modelo mais amplo proposto por 

Gombert (1992) a respeito do desenvolvimento da consciência metalinguística, que concebe 

dois tipos de comportamentos ao longo do percurso desenvolvimentista: os comportamentos 

epilinguísticos e metalinguísticos. De modo semelhante à compreensão textual, tal habilidade 

consiste em um fenômeno multifacetado e requer ser estudado a partir de tarefas que 

abarquem os dois comportamentos que a compõe. 

 As pesquisas que investigam as relações entre essas duas habilidades são raras, em sua 

maioria são estudos de caráter interventivo que objetivam avaliar como o conhecimento 
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acerca da estrutura do texto influencia a compreensão de textos e apresentam como foco de 

investigação a estrutura prototípica de textos narrativos e expositivos. Assim, na tentativa de 

examinar tais relações os resultados derivados destas pesquisas mostram-se controversos: 

investigações que mostram haver relações (e.g., Cain & Oakhill, 1996; Pereira, 2010; Oakhill 

& Cain, 2011; Barboza, 2014) e investigações que revelam não haver tais relações (e.g., 

Dreher & Singer, 1980; Simões, 2002). Com vistas a auxiliar no esclarecimento desta 

controvérsia, foi realizado o presente estudo que, partindo do pressuposto de que tanto a 

compreensão de textos como a consciência metatextual são fenômenos multifacetados, 

examinou as relações entre essas habilidades a partir de tarefas variadas que avaliam as 

diferentes facetas de cada um desses fenômenos. 

Algumas explicações sugeridas para tal controvérsia são a possibilidade de que os 

pesquisadores têm investigado facetas diferentes da compreensão de textos e a examinam em 

relação a uma das distintas facetas da consciência metatextual nos estudos até então realizados 

sobre esses fenômenos. Assim, a literatura que trata da consciência metatextual ainda não 

apresenta uma posição clara a respeito de se há ou não uma relação entre a compreensão de 

textos e a consciência metatextual.  

Segundo Brandão e Spinillo (1998) e Spinillo, Hodges e Arruda (prelo), a 

compreensão de textos pode ser investigada por diferentes recursos metodológicos que 

permitem examinar aspectos distintos desta habilidade. A consciência metatextual também 

apresenta especificidades por envolver aspectos epilinguísticos e metalinguísticos (Gombert, 

1992; 2013). Considerando esta perspectiva, as relações entre consciência metatextual e 

compreensão de textos foram aqui investigadas a partir da ideia de que cada uma dessas 

habilidades possui facetas distintas. Desse modo, optou-se por enfatizar investigações que 

apresentassem como cerne os fatores envolvidos na compreensão de textos, pelo fato de que a 

consciência metatextual poderia estar associada a um dos fatores sob a denominação de 
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“conhecimento sobre a estrutura do texto”.  

Nesses termos, a presente pesquisa investigou as relações entre essas habilidades a 

partir de diferentes aspectos da compreensão de textos e de diferentes aspectos da consciência 

metatextual, o que gerou um conjunto de tarefas relativas à avaliação de cada uma dessas 

instâncias. Os dados obtidos foram analisados em função de dois aspectos, a saber: em função 

do número de acertos e em função dos tipos de resposta apresentados pelas crianças em cada 

item das tarefas. Os tipos de resposta foram analisados e agrupados em categorias que 

correspondem a níveis hierárquicos que vão de uma menor para uma maior elaboração. Este 

tipo de análise permitiu uma avaliação psicométrica dos itens utilizados para avaliar as duas 

habilidades. Partindo de tais considerações introdutórias, o presente capítulo final trata das 

principais conclusões e discussões advindas do estudo realizado e aborda temas para a 

realização de pesquisas futuras sobre a compreensão de textos e a consciência metatextual. 

 

5.1 Os principais resultados derivados deste estudo  

 A discussão aqui realizada recai sobre dois focos, a saber: os resultados referentes às 

propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados na avaliação da compreensão de 

textos e da consciência metatextual, envolvendo a análise de correlação entre as habilidades, e 

os resultados referentes à comparação dos grupos de prticipantes nas tarefas que avaliaram 

tais habilidades. Cabe salientar que os grupos aqui referidos foram formados em função de 

variáveis relevantes, a saber: sexo, idade, ano escolar e tipo de escola.  

 

5.1.1 Propriedades psicométricas dos instrumentos 

Propriedades psicométricas das medidas da compreensão de textos 

 A análise fatorial consiste em um tipo de análise estatística que revela se há dimensões 

subjacentes a dado conjunto de itens, se tais itens se aglomeram ou não em uma mesma 
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dimensão na mensuração de dada habilidade (Dancey & Reidy, 2013). Assim, a análise 

fatorial realizada a partir dos 10 itens utilizados para avaliar a compreensão de textos revelou 

uma estrutura coesa e confiável na mensuração desta habilidade e apresentou um poder de 

explicação da variância muito bom para o padrão das ciências humanas, o que ressalta a 

coerência entre a teoria e a operacionalização desta nos itens investigados. 

 No tocante à estrutura apresentada, nota-se que os itens formulados para avaliação da 

compreensão corroboram a teoria de base proposta no Modelo de Construção Integração de 

Kintsch (1998) que concebe a compreensão de textos como um processo de construção de um 

modelo mental a partir do significado das palavras e proposições, seguido da integração de 

uma nova informação que contribui para a construção de sentidos baseados em antigas e 

novas informações disponibilizadas. Tal modelo tem como cerne o estabelecimento de 

inferências, o que confere maior respaldo à configuração unifatorial pelo fato de a 

compreensão de textos aqui ser considerada como atividade eminentemente inferencial, ou 

seja, o que permeia o princípio da avaliação realizada pelo conjunto de itens elaborados é o 

processo inferencial.  

 Um aspecto a ser salientado no tocante à medida de compreensão de textos é que uma 

boa teoria operacionalizada por meio de bons itens resulta em um instrumento bem calibrado, 

capaz de avaliar de forma precisa uma dada habilidade. Esse é o caso da referida medida, que 

tem sido aplicada em estudos anteriores e que na presente pesquisa, ao ser analisada 

psicometricamente, revela grande coesão teórica e metodológica. 

 No que diz respeito a uma análise mais localizada, um item inicialmente presente no 

instrumento foi retirado, como é o caso do item em que era perguntado “Quando chegou da 

escola, para onde foi Pedrinho?” que apresentou carga fatorial inferior ao valor especificado 

na análise e, por conseguinte, foi retirado do conjunto como um todo. O item mostrou-se um 

tanto problemático e apresentou grande número de respostas incorretas. Como mencionado na 
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apresentação dos resultados, uma possível explicação seria o fato de que o item poderia 

induzir as crianças a responderem com aspectos que remetem a ações e não a um local, o que 

fazia muitas crianças dizerem que Pedrinho tinha ido almoçar. Um outro aspecto a ser 

analisado é o fato do item ter uma natureza que pode induzir ao erro, pois, ao passo que se 

Pedrinho chegou da escola, ele possivelmente estaria em casa e se dirigiria a outro espaço, o 

que dá margem às crianças responderem com uma ação, como o fizeram. 

Assim, a análise psicométrica permitiu a construção de um instrumento com 

propriedades tais que potencializou sua possibilidade de avaliar a compreensão de textos de 

modo mais efetivo, tendo um valor aplicado à pesquisa, ao mesmo tempo em que está 

fortemente apoiado em um modelo teórico consistente.  

  

Propriedades psicométricas das medidas da consciência metatextual 

 No que se refere aos itens da consciência metatextual, estes foram criados para a 

presente pesquisa, tomando por base um conjunto de investigações (Albuquerque & Spinillo, 

1997; 1998; Lucena, 2009; Pereira, 2010, Simões, 2002; Spinillo, 2009) e a análise fatorial foi 

realizada para revelar que tipo de configuração assumiriam. A análise fatorial mostrou que dos 

42 itens propostos a melhor solução seria a unifatorial composta por 10 itens que 

demonstraram satisfatórios valores de variância explicada e de precisão, demonstrados através 

das medidas de consistência interna dos itens e do split-half. Assim, a medida aqui 

investigada também revelou robustez na mensuração da consciência metatextual e a 

importância da elaboração de itens respaldados em uma boa teoria, pelo fato de uma boa 

operacionalização refletir de maneira satisfatória a teoria de base.  

 A medida de consciência metatextual aqui proposta considera os aspectos 

epilinguísticos e metalinguísticos como estudos anteriores de Lucena (2009) e Lucena e 

Spinillo (submetido). Salienta-se a importância de considerar tais aspectos nos itens que 
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compõem o instrumento pelo fato de que o desenvolvimento desta habilidade envolve 

comportamentos qualitativamente diferenciados que são os conhecimentos epilinguísticos e 

metalinguísticos. Alguns dos itens requerem como resposta correta um conhecimento mais 

difuso e tácito da língua e correspondem mais a um conhecimento implícito que se caracteriza 

como comportamentos epilinguísticos. Outros itens do instrumento, por sua vez, requerem 

como resposta correta uma reflexão deliberada e consciente, um controle intencional e a 

explicitação verbal, estando esses aspectos associados a um conhecimento metalinguístico 

propriamente dito. Esta configuração dos itens está em concordância com a teoria de 

desenvolvimento metalinguístico proposta por Gombert (1992). 

No modelo pensado por Gombert, em 1992, nota-se uma continuidade entre tais 

comportamentos, pressupondo-se que os comportamentos metalinguísticos eram constituídos 

por comportamentos epilinguísticos mais desenvolvidos pela aprendizagem da leitura, pela 

tomada de consciência. No entanto na reformulação teórica feita, Gombert (2013) deixa claro 

que os dois comportamentos continuam a coexistir no curso do desenvolvimento e que são 

utilizados a depender do que for demandado em cada situação; nesse caso os comportamentos 

epilinguísticos não são incorporados pelos metalinguísticos. 

 Importante comentar que a análise fatorial feita foi ao encontro da reformulação 

proposta por Gombert (2013), visto que tanto itens considerados epilinguísticos como 

metalinguísticos carregaram em um mesmo fator: o instrumento de mensuração da 

consciência metatextual contemplou os aspectos epilinguísticos e metalinguísticos que, 

segundo a reformulação, continuariam presentes durante o desenvolvimento. Dito de outra 

forma, os comportamentos epilinguísticos não seriam incorporados pelos metalinguísticos, 

como proposto em 1992, mas os dois comportamentos coexistiriam e seriam acionados a 

depender da exigência situacional, como proposto na reformulação em 2013. Desta forma, o 

instrumento parece atender a uma posição teórica atual assumida pelo autor. 
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 A partir da análise das propriedades psicométricas do instrumento, a ideia inicial de 

que os aspectos epilinguísticos e metalinguísticos se diferenciam de forma expressiva não foi 

confirmada. A elaboração dos itens foi realizada em um período em que ainda não se tinha 

publicado o capítulo sobre a reformulação do modelo proposto por Gombert. Nesse sentido, 

procurou-se operacionalizar a teoria a partir de itens que considerassem os dois aspectos como 

fora proposto no modelo inicial, a saber: os aspectos epilinguísticos deveriam aparecer em 

separado dos metalinguísticos, mas de forma contínua. Por este motivo os itens que se 

referem aos dois aspectos foram elaborados, exigindo apenas maior tomada de consciência 

por parte do participante nos itens de natureza metalinguística.  

 Ao realizar as análises fatoriais percebe-se uma configuração que permite a 

coexistência de itens epilinguísticos e metalinguísticos que, em acordo com o proposto 

atualmente por Gombert  (2013),  demonstram que os comportamentos metalinguísticos são 

nutridos pelos epilinguísticos, mas não são fruto da tomada de consciência de conhecimentos 

implícitos que estão subjacentes e, por isso, inacessíveis à consciência, ou seja, tais 

comportamentos não são resultado de comportamentos epilinguísticos englobados e 

transformados.  

 Nesses termos, ressalta-se aqui a relevância do referido instrumento para avaliação da 

consciência metatextual, tendo em vista que há um ganho no que diz respeito à avaliação da 

consciência metatextual de crianças em idade escolar e à preocupação com a construção de 

bons instrumentos para uso em pesquisas e em contextos de avaliação.  

 

5.1.2 Relações entre compreensão de textos e consciência metatextual 

 Realizadas as análises das medidas psicométricas de cada habilidade, resgata-se aqui o 

principal objetivo da presente pesquisa que se volta para a investigação das relações entre a 

compreensão de textos e a consciência metatextual. Para alcançar tal objetivo foi realizada a 
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análise de correlação, de modo a observar se havia alguma relação entre as habilidades e 

esclarecer qual era a natureza dessa relação.  

 A análise de correlação revelou que, de modo geral, a habilidade de compreensão de 

textos não se correlaciona com a consciência metatextual. Tal resultado corrobora os achados 

de pesquisas anteriores realizadas por Dreher e Singer (1980) e Simões (2002). O que condiz 

com o fato de que a compreensão de textos está mais voltada para o conteúdo de textos, 

consistindo em um processo ativo de construção de significados a partir do texto, enquanto a 

consciência metatextual está mais ligada ao conhecimento sobre o aspecto estrutural de textos.  

Na explicação deste resultado, salienta-se o fato de que o conhecimento requerido no 

ato da compreensão está apoiado em uma representação mental global do texto, o que não 

ocorre com a consciência metatextual que requer um conhecimento linguístico mais 

específico referente à estrutura do texto, daí depreende-se a inexistência de correlação entre as 

duas habilidades (Spinillo & Simões, 2003; Spinillo et al., 2010). 

Ao colocar em perspectiva os resultados da presente pesquisa e dos estudos que não 

encontraram relações entre as duas habilidades, apesar de o estudo de Dreher e Singer (1980) 

ser de caráter interventivo e contemplar uma amostra com crianças em idade mais avançada, 

cujas habilidades investigadas já estariam estabilizadas, tal estudo não encontrou relações 

entre o conhecimento sobre a estrutura do texto e a compreensão textual, fato que indica que 

identificar a estrutura do texto não repercute necessariamente em melhora na reprodução da 

história.  

No que tange à pesquisa de Simões (2002), cabe ressaltar que era um estudo 

longitudinal e que teve participantes da mesma faixa etária (7 e 8 anos) que os da presente 

pesquisa, as tarefas de compreensão de textos e consciência metatextual foram contempladas 

nos dois estudos (apesar de a pesquisa atual apresentar uma gama mais ampla de aspectos 

investigados nas duas habilidades) e a ordem de apresentação das tarefas foi semelhante. Tal 
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estudo concluiu que a consciência metatextual é uma habilidade independente em relação à 

compreensão de textos, visto que não condiz com um conhecimento amplo e intuitivo: as duas 

habilidades requerem conhecimentos que não se integram, com origens distintas. 

Assim, os aspectos que sobressaem nas pesquisas em que não são encontradas relações 

entre as duas habilidades são o fato de que aprender a identificar explicitamente a estrutura do 

texto, julgar corretamente a completude da história, identificar as partes da história e usar a 

estrutura da história como critério em julgamentos sobre a completude não implica em 

melhora na habilidade de compreender textos (Dreher & Singer, 1980; Simões, 2002). 

Por outro lado, como pesquisas que encontram relações entre as duas habilidades, tem-

se o estudo de Cain e Oakhill (1996) com crianças entre 6 e 8 anos que avaliou o 

conhecimento sobre história através da produção de histórias com base em uma sequência de 

gravuras e com base em um tema proposto. As autoras concluíram que existe uma relação 

entre a compreensão e o conhecimento sobre a estrutura de histórias, conhecimento este que 

parece desempenhar um papel crucial sobre o nível de compreensão da criança.  

No que diz respeito ao modo de avaliar as habilidades, percebe-se que a tarefa de 

consciência metatextual (produção de história por meio de sequência de gravuras ou tema) 

requer mais um conhecimento relacionado a uma representação mental global do texto que a 

um conhecimento específico sobre a estrutura e não avalia a habilidade se levada em 

consideração a concepção de consciência metatextual postulada por Gombert (1992). Assim 

sendo, tal conhecimento mais geral apresenta correlação com a compreensão de textos pelo 

fato de tais habilidades basearem-se em uma representação mental global do texto. 

De modo a investigar mais profundamente a hipótese de causalidade do conhecimento 

sobre a estrutura de histórias em relação ao nível de compreensão de textos, Oakhill e Cain 

(2011) realizaram uma pesquisa longitudinal cujo objetivo foi investigar os preditores da 

compreensão leitora e da acurácia na leitura de palavras de crianças com idades entre 7 e 8 
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anos avaliadas até os 10 e 11 anos em três momentos distintos. Diversos instrumentos foram 

utilizados na mensuração das habilidades investigadas, dentre estes salienta-se os 

instrumentos de avaliação da habilidade de inferência e integração que foi acessada através de 

tarefa de integração construtiva e perguntas inferenciais; do monitoramento da compreensão 

que foi investigado por meio de tarefa de detecção de inconsistência; e do conhecimento e uso 

da estrutura de história em que foi utilizada uma tarefa de anagrama de história.  

Como conclusões do estudo, a inferência, o monitoramento da compreensão e o 

conhecimento e uso da estrutura da história (que são os três componentes da compreensão) 

apareceram como fortes preditores distintos da compreensão leitora, o que dá suporte à 

suposição de uma relação causal entre as variáveis e a medida resultante. No que concerne à 

análise do estudo de Oakhill e Cain (2011), um fato a ser salientado é que a tarefa utilizada na 

avaliação do conhecimento e uso de estrutura de história tinha por base a ordenação de partes 

de três histórias de modo que estas fizessem sentido, o que denota uma tarefa em que a 

atividade metatextual aparece, mas não é o cerne da investigação; a ênfase reside na avaliação 

da habilidade de monitoramento da coerência, do sentido das histórias fora de ordem. 

Um estudo que encontrou relações entre as habilidades foi o de Pereira (2010) que 

investigou as relações entre as habilidades de compreensão de textos e consciência 

metatextual de crianças entre 7 e 9 anos que realizaram uma tarefa de compreensão em que 

havia a leitura de uma história seguida de perguntas inferenciais e uma tarefa de consciência 

metatextual em que havia a leitura de doze textos-estímulo seguida da solicitação de 

julgamento sobre a completude/ incompletude dos textos, com a devida justificativa para as 

respostas. Os resultados revelaram a existência de relação entre as habilidades mesmo quando 

não se tinha algum tipo de instrução específica em relação a alguma delas. 

Em comparação com a pesquisa atual, o estudo de Pereira (2010) não apresenta um 

motivo que explique as diferenças encontradas entre os resultados de pesquisa; desse modo, 
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apesar de não parecer fator suficiente para sustentar a afirmação de que a ele se deva às 

diferenças nos resultados obtidos nas pesquisas, aponta-se a diferença no que diz respeito à 

idade dos participantes, tendo em vista que o referido estudo investigou crianças com idades 

entre 7 e 9 anos (diferente da pesquisa atual, que contemplou apenas as idades de 7 e 8 anos).  

Outra pesquisa que encontra relação entre as habilidades foi a recentemente realizada 

por Barboza (2014) que investigou relações entre compreensão leitora e consciência textual, 

nela a compreensão é avaliada através de perguntas inferenciais e a consciência textual por 

meio de duas tarefas envolvendo figuras, em que deve haver a retirada das gravuras não 

pertencentes à história e posterior organização das gravuras pertences de acordo com a 

sequência narrativa, justificando tal organização. Nesse estudo a autora encontra correlações 

altas e significativas entre as habilidades e conclui que é relevante propiciar situações de 

reflexão sobre o modo de organização do texto, visando um todo coerente.  

 Em análise das tarefas propostas por Barboza (2014), percebe-se que na 

avaliação da consciência metatextual é utilizada uma tarefa que tangencia a avaliação da 

produção de texto a partir de figuras apresentadas às crianças, sendo que este tipo de tarefa 

para avaliação desta habilidade tem sido utilizado em estudos anteriores (Cain & Oakhill, 

1996; Guttman & Frederiksen, 1985); tal tarefa não avalia a consciência metatextual como 

postulada por Gombert: a tarefa como proposta não operacionaliza de forma adequada a 

habilidade investigada.  

Um aspecto observado é que a tarefa proposta por Barboza (2014) diz mais respeito a 

uma avaliação do monitoramento da coerência e da compreensão de textos, com foco no 

exame da habilidade de detecção de anomalias e contradições internas ao texto, o que 

compreende o monitoramento de características semânticas: fato que também explica as altas 

correlações com a compreensão textual. Este tipo de investigação condiz com o uso da 

consciência metatextual no estudo de outros fenômenos da linguagem, sem que tal habilidade 
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seja ela mesma objeto de investigação, como menciona Spinillo (2009). 

Em análise das pesquisas em que são encontradas relações entre as duas habilidades, 

percebe-se que tratam-se de estudos transversais com sujeitos de faixa etárias semelhantes e 

que apresentam variação quanto às tarefas de avaliação da consciência metatextual, que por 

vezes é feita por meio de produção de texto a partir de sequências de gravuras e tema, ou por 

seleção de figuras coerentes e sequenciação da história que representa.  

Nesse sentido, há alguns aspectos demarcadores desses estudos, a saber: a sequência 

de gravuras age como facilitadora na produção de histórias por crianças com dificuldades de 

compreensão e sugere uma estrutura e uma sequência integrada, o que denota a existência de 

uma relação causal do conhecimento sobre a estrutura de histórias em relação ao nível de 

compreensão (Cain & Oakhill, 1996).  

Outro aspecto diz respeito à inferência, o monitoramento da compreensão e o 

conhecimento e uso da estrutura da história (três componentes da compreensão) aparecerem 

como preditores distintos da compreensão leitora, dando suporte à proposição de relação 

causal (Oakhill & Cain, 2011). Por fim, a inserção de estudantes em situações de reflexão 

sobre as ideias, organização causal e temporal do texto, visando um todo significativo, parece 

agir na melhora da compreensão e consciência metatextual (Barboza, 2014).  

Em suma, no que diz respeito à relevância dos dados obtidos no presente estudo 

percebe-se que teoricamente não foi observada relação entre as habilidades investigadas; 

quanto às repercussões referentes à aplicabilidade houve a elaboração de instrumentos 

psicométricos que podem ser utilizados como recursos metodológicos na investigação da 

compreensão de textos e da consciência metatextual. Cabe salientar que a compreensão de 

textos não possui instrumento validado para uso no Brasil, sendo importante proceder à 

validação do instrumento para que seja garantida uma mensuração padronizada e 

psicometricamente adequada da habilidade. No que tange à consciência metatextual, há 
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apenas um instrumento para avaliação desta habilidade (Santos & Cunha, 2012; Cunha & 

Santos, 2014), no entanto tal instrumento necessita considerar os comportamentos 

epilinguísticos e metalinguísticos. Nesse sentido, o instrumento aqui elaborado pode 

contribuir para uma satisfatória e fidedigna mensuração da habilidade considerando como 

importantes os aspectos epilinguísticos e metalinguísticos. 

 

5.1.3 Comparações entre grupos nas tarefas propostas 

 Além da análise das propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados na 

pesquisa e da análise de correlação realizada com as duas habilidades o estudo também 

objetivou, de forma secundária, comparar o desempenho dos grupos nas tarefas de 

compreensão de textos e consciência metatextual. Como dito anteriormente, os grupos aqui 

referidos foram formados em função de variáveis relevantes, a saber: sexo, idade, ano escolar 

e tipo de escola. 

 

Comparações entre grupos na tarefa de compreensão de textos 

 Anterior a qualquer consideração sobre as comparações realizadas, cabe mencionar 

que não houve diferença das variáveis sexo, idade e ano escolar em relação à tarefa de 

compreensão de textos; portanto a discussão será feita somente com a variável tipo de escola, 

que foi a que apresentou diferença significativa em relação à tarefa proposta. 

Na análise das comparações entre grupos, observou-se que há diferença significativa 

entre o desempenho dos alunos de escola pública e particular na tarefa de compreensão de 

textos geral, sendo que os participantes que estudavam em escola pública revelaram um 

melhor resultado em relação aos estudantes da escola particular. Tal dado não corrobora os 

resultados de pesquisas que apontam para um menor sucesso dos estudantes de escolas 

públicas quando comparados a estudantes de escolas particulares (ver Angelucci, Kalmus, 
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Paparelli & Patto, 2004; Marchesi & Gil, 2004).  

 Uma observação que pode ser feita em relação a este fato diz respeito à realidade de 

uma amostra que advém de um contexto específico relativo ao lugar em que os dados foram 

coletados, uma vez que estudantes de diferentes classes sociais se distribuem de forma 

equilibrada entre escolas públicas e particulares. Tal dado não corresponde ao que 

frequentemente se observa em outras localidades que é o fato de estudantes oriundos de classe 

média e alta frequentarem escolas particulares e estudantes de baixa renda frequentarem 

escolas públicas. 

Diante desta constatação, o resultado observado relativo ao melhor desempenho de 

uma escola frente à outra não pode ser explicado como consequência de diferenças em classes 

socias. A explicação precisaria ser buscada em um entendimento de como se configura a 

proposta de ensino em cada escola (método de ensino, livros adotados etc.), aspecto este que, 

embora relevante, se distancia da proposta da presente investigação. 

 

Comparações entre grupos na tarefa de consciência metatextual 

 Nas tarefas referentes à habilidade de consciência metatextual diferenças significativas 

também foram encontradas somente em relação ao desempenho dos estudantes de escola 

pública e particular na tarefa de consciência metatextual, sendo o desempenho dos estudantes 

de escola pública superior ao dos estudantes da escola particular. O mesmo comentário e 

explicação apresentados acima são válidos para os dados obtidos em relação à consciência 

metatextual. 

 No geral, não foram observadas diferenças significativas em relação às variáveis sexo, 

idade e ano escolar nas tarefas de compreensão de textos e consciência metatextual, ou seja, o 

desempenho dos participantes não diferiu em razão destas variáveis nas tarefas propostas, o 

que revela certa semelhança no desempenho apresentado. 
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5.2 Pesquisas futuras 

 Como sugestões de pesquisas futuras, um aspecto não investigado nesta pesquisa e que 

poderia ser estudado com os dados gerados pela presente investigação é a comparação do 

desempenho nas tarefas de compreensão com o obejtivo de investigar se uma tarefa seria mais 

difícil que outras para as crianças na faixa etária investigada.  

Poderiam ser acrecentados outros grupos com faixas etárias distintas, aumentando em 

idade e escolaridade, para observar se as diferenças entre as tarefas permaneceriam ou se se 

alterariam ou desapareceriam com o avanço da escolaridade e da idade. 

 Outra pesquisa seria a validação dos instrumentos de compreensão de textos e de 

consciência metatextual aqui adotados, de modo a obter medidas mais confiáveis e 

aprimoradas que possam efetivamente avaliar esses dois fenômenos, a partir de instrumentos 

psicométricos padronizados para mensuração destas habilidades.  

Salienta-se que no Brasil não existem instrumentos padronizados para a avaliação da 

compreensão de textos e desconhece-se quaisquer instrumentos, quer a nível nacional, quer no 

exterior, que avaliem a consciência metatextual, a partir da consideração dos aspectos 

epilinguísticos e metalinguísticos. Estudos subsequentes poderiam contribuir com a questão 

de como avaliar essas habilidades tanto no âmbito da pesquisa quanto da educação.
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Anexo A 

História referente às tarefas de compreensão de textos de Identificação do Tema/Assunto 

Principal, Reprodução Oral e Perguntas Inferenciais (Spinillo & Mahon, 2007) 

 

Pedrinho chegou da escola feliz da vida. Não tinha nenhuma lição naquele dia. Já 

pensou, ter uma tarde inteira e mais dois dias de descanso e brincadeira?  

No almoço, entre uma colherada e outra do prato de arroz com feijão, foi contando as 

novidades: 

- Sabe mãe, hoje tem reunião no campinho. Nós vamos decidir os times pro 

campeonato. Você já costurou o emblema na minha camisa? A mãe distraída, nem responde. 

- Ô mãe! E a camisa? Tá pronta? 

Nisso, a campainha tocou três vezes seguidas. Era o Baratinha chamando pra brincar. 

- Come logo uma banana e vai atender a porta, filho. Outra hora a gente conversa, 

tá?Pedrinho achou esquisito esse jeito da mãe de não olhar nos olhos enquanto falava com ele. 

Mas a campainha tocou novamente e ele então precisou sair, todo apressado. 

A mãe sentiu um aperto no coração. Ele iria ficar bem triste quando soubesse. E foi logo o 

Baratinha quem deu a notícia. 

- Acho que não vai ter mais campeonato nenhum, Pedro. Pedrinho não acreditou. Mas 

era verdade. Bem em frente do campinho Seu Nicolau colocou uma tabuleta amarela 

anunciando: VENDE-SE. Dali a pouco chegaram as outras crianças e ficaram, todos ali, 

pensando no que fazer. - Já sei! Gritou o Pedro. – Vamos falar com Seu Nicolau. 

Mas o velho não estava para conversas. Queria mesmo vender o terreno e ponto final. Não 

que ele precisasse. Era dono de muitas casas na rua, inclusive a que Pedro morava. 

- Mas Seu Nicolau, é o único lugar que a gente tem para brincar! Na rua a mãe não 

deixa, na escola não dá tempo, em casa nem pensar... Onde é, então, que a gente vai brincar, 
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hein? 

Seu Nicolau sacudiu os ombros. As crianças que procurassem outro lugar. Disse 

também que o terreno era sujo, cheio de lixo, que não podia ficar assim, sem uso para nada. 

Foi então que uma ideia passou voando pela cabeça de Pedro. 

Pedro piscou pros amigos, despediu-se do velho Nicolau e, no caminho de volta, explicou pra 

turma o que pretendia fazer. 

Durante o sábado, Pedrinho e seus amigos trabalharam no campinho, trazendo 

caixotes, carregando lixo, catando latas e papéis no chão, varrendo. Pedrinho pensou: Seu 

Nicolau vai ter uma surpresa. Quando voltou pra casa já era quase noite. 

No Domingo, ao voltar da missa, Seu Nicolau teve uma grande surpresa. O terreno à 

venda não parecia mais o mesmo. Numa faixa improvisada lia-se: PRAÇA DO SEU 

NICOLAU. 

E todo o pessoal que havia ajudado na arrumação aguardou em silêncio, esperando a 

reação do velho homem. Pais, mãe e crianças, num só olhar. Seu Nicolau se aproximou deles, 

sem saber o que dizer, mas sabendo o que fazer. Caminhou lentamente até a tabuleta amarela 

de vende-se e arrancou-a do chão com um sorriso. 
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Anexo B 

Perguntas inferenciais da tarefa de avaliação da compreensão de texto 

 

1. Quando chegou da escola, para onde foi Pedrinho? (estado) 

 

2. Qual o esporte que Pedrinho fazia? (estado) 

 

3. Por que não ia ter mais campeonato? (causal) 

 

4. Quem era Seu Nicolau? (estado) 

 

5. Por que Seu Nicolau queria vender o terreno? (causal) 

 

6. Por que Pedrinho e os meninos não queriam que Seu Nicolau vendesse o terreno? 

(causal) 

 

7. Por que os meninos limparam o terreno? (causal) 

 

8. Qual foi a decisão que seu Nicolau tomou? (estado) 
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Anexo C 

Textos-estímulo utilizados nos itens epilinguísticos referentes à identificação do gênero 

textual 

 

Instrução e pergunta: “Tenho aqui seis textos que podem ser histórias, cartas e notícias de 

jornal. Vou ler um de cada vez e depois quero que você me diga.” “Você acha que esse texto 

que eu li para você agora está completo ou está incompleto?”.“Esse texto que eu acabei de 

ler pra você é uma história, uma carta ou uma notícia de jornal?”. 

 

História 1 - Era uma vez um menino muito guloso. Certo dia, sua mãe ganhou de presente 

uma caixa de chocolates. O menino, então, esperou que seus pais fossem dormir e comeu 

todos os chocolates, não deixando nenhum pra sua mãe. No dia seguinte ele acordou com uma 

dor de barriga muito forte. Sua mãe lhe deu um remédio e ele prometeu nunca mais ser 

guloso. 

 

História 2 - Era uma vez um menino que fazia tudo ao contrário. Se a mãe pedia um copo de 

água gelada, ele trazia água quente. Se o pai pedia para passar o açúcar, ele passava o sal. Um 

dia, na praia, o chapéu da mãe dele voou. Ela pediu-lhe pra ir pegar o chapéu. Ele fez que não 

ouvia e se sentou na areia. Mas foi sentar em cima de um siri e levou o maior beliscão. Ele 

aprendeu a lição e deixou de ser implicante. 

 

Carta 1 - Querida Renata 

Como você está? Aqui todos vão bem. 

Como é que vai na escola? Você está estudando muito? Estude para não ficar em recuperação 

porque assim que entrar de férias você pode vir passar uns dias com a gente aqui na fazenda. 
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Você vai ter muitas coisas para fazer e vai se divertir muito. Pedrinho está torcendo para você 

chegar logo e poder brincar com ele. Estamos lhe esperando. 

Um grande beijo da sua tia, Roberta.  

 

Carta 2 - Querida Cláudia, 

Gostei muito de ter notícias suas e saber que você está gostando de morar em Fortaleza. Aqui 

também está tudo bem. Ontem foi o aniversário de Marília e teve uma festa na casa dela. Foi 

muito divertido. E você, quando é que vem nos visitar? Nós estamos com muita saudade e 

queremos que você venha passar as férias aqui. Todos mandam lembranças. 

Um beijo de sua amiga, Carla.  

 

Notícia de jornal 1 - Começou a vacinação em Pernambuco. 

Mais de três milhões de crianças no Estado, entre 0 e 14 anos, deverão ser vacinadas contra o 

sarampo e a paralisia infantil durante os trinta dias de duração da Campanha Nacional de 

Vacinação. No Recife, o dia destinado à vacinação será 16 de maio.  

 

Notícia de jornal 2 - Pedreiro morre no trabalho. 

O pedreiro Sílvio César, 19 anos, morreu ontem à tarde depois que despencou do terceiro 

andar do Edifício Iaruga, na Torre. O acidente aconteceu às 14 horas e o pedreiro foi 

imediatamente levado ao Hospital da Restauração, mas faleceu antes de chegar, devido à 

gravidade dos ferimentos. 
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Anexo D 

Textos-estímulo utilizados nos itens epilinguísticos de identificação da incompletude do texto 

 

Instrução e pergunta: “Tenho aqui seis textos, alguns estão completos e outros estão 

incompletos, faltando alguma parte. Vou ler um de cada vez e depois quero que você me diga 

se o texto que eu li está completo ou incompleto.”. “Você acha que esse texto que eu li para 

você agora está completo ou está incompleto?”. 

 

História Completa - Era uma vez uma menina que gostava de passear no lindo jardim da 

casa onde morava. Um dia, quando passeava, ela viu um jacaré se aproximando. Ela gritou 

muito alto e seu pai trouxe o revolver para matar o jacaré. Mas a menina não deixou. Ela 

pediu ao pai que telefonasse para o zoológico. Ele telefonou e os homens vieram pegar o 

jacaré. Assim, a menina bondosa salvou o jacaré que passou a morar no zoológico, onde pôde 

viver livre e feliz.  

 

História Incompleta (apenas com início) - Era uma vez um menino que morava numa 

cidade do interior. Um dia, ele resolveu fugir de casa e viajou para Recife. Então, ele foi pra 

rua pedir esmola, mas não conseguiu dinheiro. 

 

Carta Completa - Querido Vovô, 

Como está de saúde? Espero que se recuperando e que em breve possa voltar para casa. Eu 

estou bem e torcendo para que fique logo bom para poder lhe fazer uma visita. Ontem fui 

assistir a uma partida de futebol com papai. Nosso time deu de 2 a zero. O estádio estava 

lotado e a torcida ajudou o time a ganhar. Estou com muitas saudades suas. Lembranças a 

Vovó. Um grande abraço de seu neto, Marcos. 
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Carta Incompleta (apenas com final) - Você vai ter muitas coisas para fazer e vai se divertir 

muito. Pedrinho está torcendo para você chegar logo e poder brincar com ele. Estamos lhe 

esperando. Um grande beijo da sua tia, Roberta.
 
 

 

Notícia de Jornal Completa - Greve de professores pode terminar esta semana 

Os professores da rede estadual de ensino, em greve há 45 dias, podem voltar ao trabalho após 

assembleia que realizam amanhã. Os professores lutam por melhores condições de trabalho e 

melhores salários. A Secretária de Educação do Estado de Pernambuco após reunião com o 

Governador atendeu as principais reivindicações dos professores. 

 

Notícia de Jornal Incompleta (apenas com início) - Começou a vacinação em Pernambuco.  

Mais de três milhões de crianças no Estado, entre 0 e 14 anos, deverão ser vacinadas contra o 

sarampo e paralisia infantil. 
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Anexo E 

Textos-estímulo utilizados nos itens epilinguísticos de identificação de textos com estrutura 

híbrida 

 

Instrução e pergunta: “Tenho aqui seis textos, alguns estão completos e outros estão 

misturados com outros textos. Vou ler um de cada vez e depois quero que você me diga se o 

texto que eu li está misturado ou não.”. “Você acha que esse texto que eu li para você agora 

está misturado ou não?”. 

 

História - Era uma vez um fazendeiro que tinha uma cachorrinha muito travessa. Certo dia, 

ela encontrou uma serpente e pisou no seu rabo. A serpente mordeu a cachorrinha e ela 

morreu. Como vingança, o fazendeiro cortou o rabo da serpente. Certo dia, o fazendeiro 

percebeu que a cobra estava matando suas vacas e resolveu fazer as pazes com ela. Quando 

ela apareceu no curral, ele pediu-lhe para parar de matar suas vacas. A serpente aceitou e 

nunca mais atacou as vacas.  

 

História com Notícia de Jornal - Era uma vez um homem que estava passeando pela 

floresta. De repente, ele viu um jacaré enorme se aproximando dele. No Rio de Janeiro, um 

homem foi preso com mais de 10 mil insetos secos. A polícia federal começou a investigar 

uma possível rede contrabandista de insetos. 

 

Carta - Querida Alice, 

Escrevo-lhe para dizer-lhe que estou com saudades e que adorei o período em que passei com 

você e sua família, agradeço por ter me oferecido sua casa para ficar no tempo em que passei 

aí em Manaus. E com grande alegria digo-lhe que me encantei ainda mais por essa cidade, 
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espero poder voltar algum dia e desejo que você venha me visitar aqui em Sobral.  Um grande 

abraço, Amanda. 

 

Carta com História - Querida Renata, 

Como você está? Aqui todos vão bem. Como é que vai a escola? Você está estudando muito? 

Estude para não ficar em recuperação porque assim que entrar de férias você pode vir passar 

uns dias com a gente aqui na fazenda. Assim, a bela princesa foi salva pelo príncipe que a 

levou de volta para o castelo do rei, onde foram recebidos com um grande baile e viveram 

felizes para sempre. 

 

Notícia de Jornal - Espécies raras de pássaros em extinção são apreendidas. 

Na última sexta-feira, às 16 horas, um caminhão vindo do estado do Mato Grosso do Sul 

tombou na Avenida das Rosas. Segundo as autoridades, o caminhão estava em alta velocidade 

e o motorista perdeu o controle do veículo. No caminhão foram encontradas espécies raras de 

pássaros que seriam levadas para serem vendidas ilegalmente. Os pássaros foram entregues ao 

IBAMA e o motorista foi preso.  

 

Notícia de Jornal com Carta - Jogador chora ao ser expulso contra Alemanha  

Expulso aos 11min do segundo tempo no jogo contra a Alemanha, quando sua seleção já 

perdia por 2 a 0, o português Cristiano Ronaldo foi às lágrimas enquanto deixava o gramado. 

Por aqui estamos todos bem. E você, como está? Estamos pensando em comprar um carro 

novo. Quando você voltar, passearemos nele. Um grande abraço, seu pai que o ama. 
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Anexo F 

Textos-estímulo utilizados nos itens epilinguísticos de identificação da ordem de textos 

 

Instrução e pergunta: “Tenho aqui seis textos, alguns estão na ordem correta e outros estão 

fora de ordem. Vou ler um de cada vez e depois quero que você me diga.” “Esse texto que eu 

acabei de ler pra você está na ordem correta ou não?”.  

 

História Ordenada - Era uma vez uma borboleta que gostava muito de brincar e cheirar as 

flores. Certo dia, a borboleta caiu de tão cansada que estava. Ela não conseguia mais voar, 

nem cantar, nem pular e por isso só fazia chorar. De noite, a borboleta teve que dormir no 

meio do mato. 

Quando amanheceu, ela acordou bem melhor e voou muito. A borboleta ficou tão alegre que 

cantou, pulou e ficou feliz para sempre. 

 

História Desordenada - Ela foi correndo para o hospital com sua mãe. Quando chegou ao 

hospital, a menina desmaiou. Sua mãe ficou preocupada, mas logo ela ficou boa e decidiu que 

não iria mais colher flores. Era uma vez uma menina chamada Bianca. Ela gostava muito de 

flores e todos os dias ia colher algumas para dar a sua mãe. Uma vez, quando ela estava 

colhendo as flores, uma abelha picou a sua mão. 

 

Carta Ordenada - Querida vovó, 

Como você está? Eu e Fernanda estamos esperando sua visita. Lembre-se que prometeu vir 

aqui no próximo fim de semana. Já estou pensando nos momentos maravilhosos que iremos 

passar juntas. Mal posso esperar para comer os bolos deliciosos que você sabe fazer. Espero 

ansiosamente a sua chegada. Estou com muitas saudades! Um grande beijo, sua neta Sara. 
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Carta Desordenada - Continuo aguardando sua visita. Quando você acha que poderá 

vir? Avise com antecedência para eu me organizar. Márcia manda lembranças. Um forte 

abraço, Ana. Querido amigo João, Como vão você e as crianças? Espero que bem. Aqui 

estamos no corre-corre de sempre e com o início das aulas tudo fica mais complicado. 

 

Notícia de Jornal Ordenada - Campanha de vacinação contra a pólio termina sexta 

Sexta-feira (21) é o último dia da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. 

Todas as crianças com idade entre seis meses e cinco anos devem receber a dose da vacina, 

que está disponível em todas as 109 unidades de Curitiba. A meta do Ministério da Saúde é 

vacinar 95% das crianças nesta faixa etária, em todo o Brasil. 

 

Notícia de Jornal Desordenada - Alguns consumidores, entretanto, optam por pagar o preço 

pedido pelo mercado. A dona de casa Lea da Silva alegou que, apesar do alto preço e da baixa 

qualidade, tomate não pode faltar na mesa de sua casa. De acordo com a Fundação Getulio 

Vargas o preço do tomate saltou de R$ 1,50 para cerca de R$ 5 o quilo. Tomate tem aumento 

de cerca de 220%. 
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Anexo G 

Textos-estímulo utilizados nos itens metalinguísticos de identificação de partes presentes de 

textos 

 

Instrução e pergunta: “Eu tenho aqui algumas partes de textos. Alguns são apenas o início 

e outros são somente o final.” “Que parte é esta que eu li: é um início ou final de texto?”.  

 

História incompleta (sem o início) - Um dia, Brigona viu a porta aberta e entrou na casa de 

Seu Zequinha. Foi até o quarto. O quarto tinha um espelho muito grande. Brigona olhou no 

espelho e viu uma cabra grande e forte. Ela quis brigar com a cabra do espelho. Então ela deu 

uma cabeçada bem forte no espelho e quebrou os chifres. Assim, daquele dia em diante 

Brigona não brigou mais. E todas as cabras ficaram amigas dela e ela ficou muito feliz. 

 

História incompleta (sem o final) - Era uma vez um menino chamado André. Um dia ele 

estava lendo o jornal e viu a notícia de que haveria uma corrida de cavalos na cidade. André 

comprou um pônei e foi se inscrever na corrida. Eles treinaram bastante, mas no dia da 

corrida o pônei ficou doente. André foi logo chamar um veterinário e descobriu algo terrível. 

 

Carta incompleta (sem o início) - Te amo muito.Um beijo carinhoso do seu namorado, 

Filipe.  

 

Carta incompleta (sem o final) - Meu amigo Antonio, Ontém foi um dia ótimo. Você esteve 

comigo por muitas horas e me diverti muito, você é um amigo leal e verdadeiro. 

 

Notícia de Jornal incompleta (sem o início) - "Essa Copa do Mundo é o sonho da minha 
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vida e alguém o levou para longe de mim com uma decisão. Estou muito chateado. É um dos 

momentos mais tristes da minha carreira", disse o camisa 10.  

 

Notícia de Jornal incompleta (sem o final) - Polícia prende o líder da quadrilha que agia no 

interior. 
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Anexo H 

Textos-estímulo utilizados nos itens metalinguísticos de identificação de partes ausentes de 

textos 

 

Instrução e pergunta: “Eu tenho aqui vários textos que estão incompletos. Eles podem estar 

sem o início ou sem o final. Vou ler cada uma deles e depois quero que você me diga qual é a 

parte que está faltando.” “Qual é a parte que está faltando? É o início ou o final do texto?”. 

 

História (apenas o início) - Era uma vez um menino que gostava muito de abelhas. Certo dia, 

ele viu uma árvore que tinha uma colmeia e resolveu levá-la para casa. Quando ele chegou em 

casa, mostrou ao seu pai, que de tão preocupado resolveu atirar a colmeia para bem longe. Foi 

então que dentro da colmeia se ouviu um grande barulho.  

 

História (apenas o final) - Chegando lá, ela percebeu que muitas árvores estavam morrendo. 

A menina ficou muito triste, voltou para casa e falou com o pai dela. Ele telefonou para um 

amigo que conhecia o prefeito da cidade. Ao saber o que estava acontecendo com as arvores, 

o prefeito mandou bons jardineiros ate o local para resolver o problema. Então, a menina que 

adorava verde ficou muito feliz em proteger a natureza. 

 

Carta (apenas o início) - Meu amor, Como você está, meu anjo? Estou aqui, pensando na 

hora de voltar e poder revê-la. A cidade é muito bonita, mas sem você não tenho vontade de 

passear. E você, tem sentido minha falta?  

 

Carta (apenas o final) - Espero que você retorne em breve e que possamos colocar em dia 

nossas conversas. Carinhosamente, José.   
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Notícia de Jornal (apenas o início) - McDonald’s indenizará em R$ 4,8 mil mulher que 

perdeu dente ao morder hambúrguer 

 

Notícia de Jornal (apenas o final) - Segundo depoimento da vítima, o assaltante estava 

armado e agiu de forma violenta. O delegado registrou a ocorrência, informando que as 

investigações deverão continuar. 
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Anexo I 

Textos-estímulo utilizados nos itens metalinguísticos de identificação do tipo de estrutura 

híbrida presente nos textos 

 

Instrução e pergunta: “Tenho aqui seis textos, todos eles estão misturados com outros 

textos. Vou ler um de cada vez e depois quero que você me diga que mistura o texto que eu li 

apresenta. Se é uma história com carta, se uma história com notícia ou se notícia com carta”. 

 

História com carta - Era uma vez um menino chamado Marcelo. No final de semana, quando 

ele estava na casa da sua avó, a empregada pediu para ele caçar lesmas. Marcelo prometeu 

que iria pegar as lesmas mesmo sem saber como. Ele pediu ajuda do seu pai nessa caçada e os 

dois saíram para procurar. Espero que esteja melhor de saúde e que em breve possa retornar 

ao trabalho. Estamos a disposição para o que precisar neste momento difícil.  Um grande 

abraço, Bruno 

  

Carta com história - Queridos filhos, 

Como vocês estão? Estou com muitas saudades de vocês. Mas em breve nos veremos. Estou 

levando presentes para todos. No final do dia, o porquinho sentiu uma grande dor de barriga e 

foi pra casa chorando. Sua mãe lhe deu um remédio e ele ficou bom novamente. O porquinho 

aprendeu a lição e nunca mais comeu todos os doces sem repartir com seus amiguinhos. 

 

História com Notícia de Jornal - Era uma vez um bezerrinho chamado Totó. Ele morava em 

uma grande fazenda. O que ele mais gostava era brincar com os outros animais que lá 

moravam. Certo dia, a mãe de Totó ficou muito doente. Ele ficou tão triste que nem queria 

mais brincar. A inauguração do novo aeroporto internacional ocorrerá no dia 25 de maio e 
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contará com a presença do governador do estado, deputados e vereadores. A oposição diz que 

o novo aeroporto não resolverá o congestionamento aéreo durante a copa do mundo no 

próximo ano. 

 

Notícia de Jornal com História - Dilma se reúne com Lula para discutir protestos 

A presidente Dilma desembarcou no início da tarde desta terça-feira em São Paulo e seguiu 

para um hotel próximo ao aeroporto de Congonhas. Lá, ela se encontrou com o ex-presidente 

Lula e o presidente nacional do PT. Um dia ele caiu em um buraco, gritou muito, mas 

ninguém o socorreu. Ficou lá dentro morrendo de fome. Por sorte, no dia seguinte outro índio 

passou, escutou o barulho e tirou Pele Vermelha do buraco. Pele Vermelha abraçou o índio, 

correu, brincou, pulou e eles foram felizes para sempre. 

 

Notícia de Jornal com Carta - Epidemia de dengue assola o país. Devido ao aumento de 

casos de dengue, as autoridades pensam em fechar as escolas e o comércio. Gostaria muito 

que me enviasse as fotos do seu aniversário. No próximo ano pretendo estar ai para 

comemorar com você e sua família. Beijos e o carinho de sua sempre amiga Andressa. 

 

Carta com Notícia de Jornal - Querida Joana, 

Chegamos ao Recife semana passada e ainda não conseguimos visitar o centro da cidade 

porque tem chovido muito. E como está o tempo ai em Curitiba?  Soubemos que a 

temperatura caiu muito nos últimos dias. Frente aos protestos, os lojistas decidiram fechar os 

estabelecimentos comerciais para evitar o quebra-quebra e as pichações. Segundo as 

autoridades, a situação se agrava a cada dia. 
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Anexo J 

Configuração Assumida pelos Itens de Consciência Metatexual após a Análise Fatorial 

 

1.3. Querida Renata! Como você está? Aqui todos vão bem. 

Como é que vai na escola? Você está estudando muito? Estude para não ficar em recuperação 

porque assim que entrar de férias você pode vir passar uns dias com a gente aqui na fazenda. 

Você vai ter muitas coisas para fazer e vai se divertir muito. Pedrinho está torcendo para você 

chegar logo e poder brincar com ele. Estamos lhe esperando. Um grande beijo da sua tia, 

Roberta.  Pergunta: “Esse texto que eu acabei de ler pra você é uma história, uma carta ou 

uma notícia de jornal?”. 

 

1.5. Começou a vacinação em Pernambuco. 

Mais de três milhões de crianças no Estado, entre 0 e 14 anos, deverão ser vacinadas contra o 

sarampo e a paralisia infantil durante os trinta dias de duração da Campanha Nacional de 

Vacinação. No Recife, o dia destinado à vacinação será 16 de maio. Pergunta: “Esse texto que 

eu acabei de ler pra você é uma história, uma carta ou uma notícia de jornal?”. 

 

1.6. Pedreiro morre no trabalho. 

O pedreiro Sílvio César, 19 anos, morreu ontem à tarde depois que despencou do terceiro 

andar do Edifício Iaruga, na Torre. O acidente aconteceu às 14 horas e o pedreiro foi 

imediatamente levado ao Hospital da Restauração, mas faleceu antes de chegar, devido à 

gravidade dos ferimentos.  Pergunta: “Esse texto que eu acabei de ler pra você é uma 

história, uma carta ou uma notícia de jornal?”. 

 

3.1. Era uma vez um fazendeiro que tinha uma cachorrinha muito travessa. Certo dia, ela 
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encontrou uma serpente e pisou no seu rabo. A serpente mordeu a cachorrinha e ela morreu. 

Como vingança, o fazendeiro cortou o rabo da serpente. Certo dia, o fazendeiro percebeu que 

a cobra estava matando suas vacas e resolveu fazer as pazes com ela. Quando ela apareceu no 

curral, ele pediu-lhe para parar de matar suas vacas. A serpente aceitou e nunca mais atacou as 

vacas. Pergunta: “Você acha que esse texto que eu li para você agora está completo ou está 

incompleto?”. 

 

3.3. Querida Alice, 

Escrevo-lhe para dizer-lhe que estou com saudades e que adorei o período em que passei com 

você e sua família, agradeço por ter me oferecido sua casa para ficar no tempo em que passei 

aí em Manaus. E com grande alegria digo-lhe que me encantei ainda mais por essa cidade, 

espero poder voltar algum dia e desejo que você venha me visitar aqui em Sobral. Pergunta: 

“Você acha que esse texto que eu li para você agora está completo ou está incompleto?”. 

 

3.5. Espécies raras de pássaros em extinção são apreendidas. 

Na última sexta-feira, às 16 horas, um caminhão vindo do estado do Mato Grosso do Sul 

tombou na Avenida das Rosas. Segundo as autoridades, o caminhão estava em alta velocidade 

e o motorista perdeu o controle do veículo. No caminhão foram encontradas espécies raras de 

pássaros que seriam levadas para serem vendidas ilegalmente. Os pássaros foram entregues ao 

IBAMA e o motorista foi preso. Pergunta: “Você acha que esse texto que eu li para você 

agora está completo ou está incompleto?”. 

 

4.4. Continuo aguardando sua visita. Quando você acha que poderá vir? Avise com 

antecedência para eu me organizar. Márcia manda lembranças. Um forte abraço, Ana. 

Querido amigo João, Como vão você e as crianças? Espero que bem. Aqui estamos no corre-
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corre de sempre e com o início das aulas tudo fica mais complicado. Pergunta: “Esse texto 

que eu acabei de ler pra você está na ordem correta ou não?”.  

 

5.2. Era uma vez um menino chamado André. Um dia ele estava lendo o jornal e viu a notícia 

de que haveria uma corrida de cavalos na cidade. André comprou um pônei e foi se inscrever 

na corrida. Eles treinaram bastante, mas no dia da corrida o pônei ficou doente. André foi logo 

chamar um veterinário e descobriu algo terrível. Pergunta: “Que parte é esta que eu li: é um 

início ou final de texto?”. 

 

6.1. Era uma vez um menino que gostava muito de abelhas. Certo dia, ele viu uma árvore que 

tinha uma colmeia e resolveu levá-la para casa. Quando ele chegou em casa, mostrou ao seu 

pai, que de tão preocupado resolveu atirar a colmeia para bem longe. Foi então que dentro da 

colmeia se ouviu um grande barulho. Pergunta: “Qual é a parte que está faltando? É o início 

ou o final do texto?”. 

 

7.2. Queridos filhos, 

Como vocês estão? Estou com muitas saudades de vocês. Mas em breve nos veremos. Estou 

levando presentes para todos. No final do dia, o porquinho sentiu uma grande dor de barriga e 

foi pra casa chorando. Sua mãe lhe deu um remédio e ele ficou bom novamente. O porquinho 

aprendeu a lição e nunca mais comeu todos os doces sem repartir com seus amiguinhos. 

Pergunta: “Esse texto que eu li é uma história com carta, se uma história com notícia ou se 

notícia com carta”. 
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Anexo K 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE 

 

 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) seu/sua filho (a), ou menor de idade, que está sob sua 

responsabilidade para participar, como voluntário (a), da pesquisa "Relações entre a 

Compreensão de Textos e o Desenvolvimento da Consciência Metatextual: Aspectos 

Epilinguísticos e Metalinguísticos". Esta pesquisa é da responsabilidade da pesquisadora Ilka 

Dayanne Medrado Lima, com endereço na Rua Dona Maria Lacerda, 166 – Várzea, Recife/ 

CEP: 50.741-010/ Telefone: (81) 9612-7111 (contato inclusive a cobrar)/ e-mail: 

ilkadayanne@yahoo.com.br e está sob a orientação de Alina Galvão Spinillo, Telefone: (81) 

2126-7330, e-mail: alinaspinillo@hotmail.com.  

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que seu/sua 

filho(a), ou menor de idade sob sua responsabilidade, faça parte do estudo, rubrique as folhas 

e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa nem o (a) Sr.(a) ou o (a) seu/suas filho (a) serão 

penalizados (as) de forma alguma. O (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento da 

participação dele (a) a qualquer tempo, sem qualquer penalidade.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

O objetivo é investigar as relações entre a compreensão de textos e a reflexão sobre a 

estrutura de textos em uma perspectiva de desenvolvimento e a partir de diferentes aspectos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA COGNITIVA 
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da compreensão de textos.  

A coleta dos dados será através de entrevistas em dois encontros na própria escola. No 

primeiro será lida uma história e após a leitura serão realizadas perguntas sobre o texto. No 

segundo encontro serão lidos diversos textos seguidos de perguntas. Tais perguntas se voltam 

a investigar o processo de compreensão textual e de reflexão sobre a estrutura dos textos de 

modo geral. Não serão realizadas perguntas de outro tipo e nem tampouco com outro 

propósito além da finalidade acadêmica aqui descrita. 

Os possíveis riscos seriam a resistência ou desmotivação do participante em ler os 

textos e em responder as perguntas, e a possibilidade do estudante ficar constrangido pelo 

aparelho gravador de áudio. O participante pode a qualquer momento interromper a sua 

participação na pesquisa, e a sua não participação na atividade não implicará em qualquer 

prejuízo ou dano.  

Espera-se também que a pesquisa contribua com informações acerca do modo como os 

estudantes compreendem e pensam sobre os seus textos. No que diz respeito aos benefícios 

diretos aos estudantes investigados, salienta-se que no decorrer das entrevistas o estudante 

será levado a refletir sobre o conteúdo e a estrutura de textos, nesse momento o estudante 

estará pensando sobre o texto e sobre o porquê das respostas dadas, o que condiz com o 

despertar para um exercício da habilidade metalinguística. A entrevista, nesse sentido, pode 

despertar a recorrência do estudante a esta habilidade, que se revela como um dos 

demarcadores de competência linguística. 

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a participação dele (a). Os dados 

coletados nesta pesquisa referentes às entrevistas com as crianças ficarão armazenados em 

pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade da pesquisadora responsável e 
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orientadora, na Av. Acad. Hélio Ramos, s/n - CFCH, 8º Andar/ Recife – PE, CEP: 50670-901, 

pelo período de no mínimo 5 anos.  

O (a) senhor (a) não pagará nada para o (a) seu/sua filho(a), ou menor de idade sob sua 

responsabilidade, participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para a sua 

participação serão assumidas pelos pesquisadores. Fica também garantida indenização em 

casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão 

judicial ou extra-judicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50.740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br.  

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

ASSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA 

 

Eu, _____________________________________, CPF_________________, abaixo 

assinado, responsável pelo (a) menor _______________________________, autorizo a sua 

participação no estudo "Relações entre a Compreensão de Textos e o Desenvolvimento da 

Consciência Metatextual: Aspectos Epilinguísticos e Metalinguísticos", como voluntário (a). 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

participação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 
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momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de seu acompanhamento 

para mim ou para meu/minha filho (a), ou menor de idade sob sua responsabilidade,.  

 

Santa Maria da Boa Vista - PE, ___ de _____________ de 2013. 

 

 

Nome e assinatura do (da) responsável: ______________________________________ 

 

Nome e assinatura do menor: ______________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 

 

02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome:  

Assinatura: Assinatura:  

 

 

 

 


