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RESUMO  
 

 
Esta pesquisa teve como objetivos gerais analisar a capacidade de compreensão do gênero 
“artigo de opinião” por alunos de 4ª série de escolas públicas e analisar as relações entre a 
compreensão dos textos e a elaboração de resumos desse mesmo material. Os procedimentos 
constaram da realização de atividades de leitura, resposta a questões de compreensão e 
elaboração de resumos por 48 estudantes. Houve variação quanto à ordem de realização das 
atividades e variação quanto aos tipos de perguntas (principais e secundárias). Foi verificado 
que a maioria dos alunos não teve dificuldades em reconhecer os temas tratados nos textos. 
Em relação à identificação dos pontos de vista dos autores, os alunos não apresentaram 
dificuldades em reconhecer aqueles que representavam a idéia central em cada texto, embora 
demonstrassem dificuldades para identificar outros pontos de vista que exigiam 
conhecimentos prévios sobre características do gênero textual lido. A identificação das 
justificativas dos autores também foi difícil para a maioria dos alunos. Em relação à atividade 
de elaborar resumos, observou-se que os alunos utilizaram diferentes estratégias de 
sumarização; no entanto, muitos deles produziram modelos textuais que não se 
caracterizariam como resumos. As análises das relações entre as duas atividades mostraram 
que muitos alunos que identificaram pontos de vista dos autores não os inseriram em seus 
resumos, apontando para a conclusão que esses alunos não consideraram que tais informações 
seriam relevantes para a construção dos resumos. Os dados revelaram também que não houve 
efeito da elaboração de resumos sobre as respostas de compreensão, nem dessa atividade 
sobre a elaboração de resumos. Dentre outras conclusões, evidencia-se a necessidade de um 
estudo de intervenção para verificar se as relações entre elaboração de resumos e 
compreensão de artigos de opinião tornam-se mais estreitas a partir de um ensino sistemático 
desse gênero textual e de estratégias de construção de resumos. 
 
 
Palavras-chave: leitura, resumo, argumentação, texto, artigo de opinião. 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

 
This research has as general objectives to analyze the capacity of comprehension of the 
description “article of opinion” by 4th grade students from public schools and to analyze the 
relations between the text comprehension and the elaboration of summaries of the same 
matter. The procedures consisted of making reading activities, answering comprehension 
questions and elaborating summaries by 48 students. There were variations as the order of the 
realization of the activities and variations as the kinds of questions (primary and secondary). It 
was observed that the majority of the students didn’t have difficulties to understand the 
referred themes in the texts. In relation to the identification of the authors’ viewpoints, the 
students didn’t show difficulties to recognize those ones which represented the main idea of 
each text, although they showed difficulties to identify other viewpoints that required previous 
knowledge about the characteristic of the type of the text read. The identification of the 
authors’ justifications was also difficult for the majority of the students. In relation to the 
activity of the elaboration of the summaries, it was noticed that the students used different 
strategies of summary; however, lost of students produced textual models that are not 
characterized as summaries. The analyze of the relations between the two activities showed 
that lots of students, who identified the authors’ viewpoints, didn’t insert them in their 
summaries, leading to a conclusion that these students didn’t consider this information 
relevant for the construction of the summaries. The data also reveals that it seems there was 
not an effect of the elaboration of the summaries upon the comprehension answers and neither 
this activity upon the elaboration of the summaries. Among other conclusions, it was 
evidenced the necessity of a study of intervention to verify if the relations between the 
elaboration of summaries and the comprehension of articles of opinion become closer with a 
systematic teaching of this textual type and with the strategies of summary construction. 
 
 
Key words:  reading, summary, argumentation, text, article of opinion. 
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INTRODUÇÃO 

A leitura é considerada uma ferramenta poderosa na sociedade letrada por seus vários 

usos sociais, dos quais podemos destacar: leitura para obter informação, para seguir 

instruções, para aprender, para revisar um escrito próprio, para deleitar-se, etc. Essas 

diferentes finalidades, sem dúvida, exigem atividades de leitura de natureza muito diversa. 

Apesar dessa diversidade, é preciso reconhecer que todas elas revestem-se de grande 

complexidade. Compreender um texto é o resultado de um trabalho mental, de uma 

construção na qual entram, desempenhando papel muito importante, os saberes anteriores do 

leitor, que permitem interpretar de forma autônoma os textos lidos. Assim acontece graças à 

intervenção de um leitor ativo, que processa e atribui significado àquilo que está escrito. Para 

constituir-se como leitor ativo, no entanto, o indivíduo precisa dominar conhecimentos e 

desenvolver capacidades. Tais aprendizagens, embora também aconteçam fora da escola, 

constituem-se como eixos centrais do processo escolar. 

Nos últimos anos, o processo de democratização da escola pública tem contribuído 

para oferecer escolarização à população de 7 a 14 anos. Porém, colocar todas as crianças em 

idade escolar na sala de aula não é suficiente para garantir que elas tenham acesso autônomo 

aos bens culturais gerados pela escrita. 

Alguns estudos (WEISZ, 2000; BONAMINO, COSCARELLI; FRANCO, 2002) sobre 

a importância da leitura no processo de ensino apontam como causa maior do insucesso 

escolar a falta de domínio na capacidade de decodificar e compreender os textos. 

Considerando a necessidade de melhorar a qualidade do ensino, a leitura e a escrita são 

reconhecidas como as principais competências que devem ser construídas no Ensino Básico. 

A falta de domínio nessas habilidades tem sido elemento apontado como principal 

responsável pelo fracasso escolar expresso nos dois funis onde se concentram os maiores 

índices de repetência: a primeira e a quinta séries do Ensino Fundamental. O primeiro revela 

as dificuldades da escola ensinar a ler e escrever (alfabetização) e o segundo, o fracasso 

daquela instituição em formar alunos leitores, condição fundamental para que possam 

progredir na construção do conhecimento das demais disciplinas do currículo escolar. 

Segundo relatório do SAEPE 2002 (Sistema de Avaliação Educacional de 

Pernambuco), o desempenho dos alunos de 4a série em relação à leitura de textos: 

 
se revela longe de um parâmetro que se possa considerar de excelência, se 
considerarmos nível de excelência um patamar de, pelo menos, 80% de 
acerto. Efetivamente, em um universo de treze (13) descritores, em apenas 
três, os índices se situam no intervalo entre 51% e 57%. Todos os demais 
estão abaixo desses níveis. Fica evidente que a maioria dos alunos não passa 
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do nível médio, pois se situa em torno dos 50% de acerto (Pernambuco, 
2003, p. 45). 

 

Em relação ao desempenho em leitura dos alunos, o sistema educativo prevê, para o 

término da 4ª série do Ensino Fundamental, algumas habilidades que expressam o perfil 

desejado para este nível de escolaridade. Os descritores curriculares representam essas 

capacidades que deverão ser demonstradas pelos alunos através das provas aplicadas pelo 

sistema de avaliação. A seguir apresentaremos os descritores curriculares de português 

elaborados para a 4ª série, avaliados pelo SAEPE 2002, exibindo os percentuais de acertos 

dos alunos das escolas públicas municipais e estaduais (Pernambuco, 2003, p. 46/47). 

 

Descritores Curriculares de Língua Portuguesa para a 4ª Série do Ensino Fundamental 

Nº DESCRITORES CURRICULARES – 4ª SÉRIE - PORTUGUÊS % 
1. Localização e reconstrução de informações do texto 
D001 Localizar informações num texto 46,0 
D002 Inferir uma afirmação implícita no texto 47,7 
D004 Identificar o tema central do texto 44,1 
P001 Identificar, entre os vários sentidos de um verbete de dicionário, aquele 

adequado ao contexto 
39,6 

E002 Utilizar apoio de desenho, foto, mapa na compreensão ou interpretação do 
texto 

51,1 

2.  Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto 
E003 Construir hipóteses de leitura, a partir de características gráficas, título e 

estrutura do texto, bem como do suporte em que ele ocorre. 
53,3 

P002 Identificar locutor e interlocutor com base no discurso direto e/ou indireto. 29,3 
3. Coerência e coesão no processamento do texto 
X011 Estabelecer relações entre partes de um texto, a partir da repetição ou 

substituição de um termo 
27,8 

D013 Estabelecer, no interior de um texto, relação entre um fato e uma opinião 
relativa a esse fato. 

44,2 

D014 Estabelecer relação, no interior de um texto, entre um problema apresentado 
e a solução oferecida 

44,8 

D015 Estabelecer a relação lógico-semântica entre dois fatos apresentados num 
texto (temporalidade, causalidade, contraposição, comparação). 

34,5 

4. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido 
D016 Analisar efeito de sentido conseqüente do uso de pontuação expressiva 

(interrogação, exclamação, reticências). 
57,1 

5. Variação lingüística 
D025 Identificar locutor e interlocutor a partir de marcas lingüísticas presentes no 

texto (jargão, gíria, expressões típicas, marcas fonéticas etc.) 
49,8 

 

De acordo com o Relatório Estadual SAEPE 2002, as escolas públicas não 

apresentaram o nível de desempenho em leitura esperado para essa faixa da escolaridade. A 

capacidade de compreensão demonstrada pelos alunos não ultrapassa a superfície do texto, ou 
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seja, eles não fazem uso de processos inferenciais que possam contribuir para a construção do 

sentido. Até mesmo as informações que constam explicitamente no texto foram 

compreendidas por menos da metade dos alunos avaliados. 

Este baixo desempenho em leitura não é exclusividade dos alunos de Pernambuco. 

Avaliando os resultados do SAEB 1999 (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica), Bonamino, Coscarelli e Franco (2002) apresentam um panorama geral das 

habilidades de leitura avaliadas em alunos brasileiros. A tabela abaixo destaca os percentuais 

representativos dos níveis de proficiência ou desempenho em leitura, distribuídos pelas 

regiões geográficas. 

Distribuição Porcentual dos Alunos das Séries Testadas nos Níveis de Proficiência em Língua 
Portuguesa (Brasil e Regiões Geográficas) 

Série  Região  Abaixo do 
nível 1(%) 

Nível 1 
(%) 

Nível 2 
(%) 

Nível 3 
(%) 

Nível 4 
(%) 

Nível 5 
(%) 

Nível 6 
(%) 

 
Brasil  35,6 39,6 19,6 4,7 0,5 - - 
Norte  43,0 42,2 13,1 1,5 0,1 - - 
Nordeste  46,8 38,6 12,4 2,0 0,1 - - 
Sudeste  28,9 39,0 23,9 7,2 1,0 - - 
Sul  27,0 41,1 26,4 5,2 0,2 - - 

 
 
4ª série do 
Ensino 
Fundamental 

Centro-
Oeste  

34,7 41,7 19,5 3,8 0,2 - - 

 
Brasil 2,5 22,3 40,6 26,5 7,6 0,5 - 
Norte  2,5 24,3 44,2 25,1 3,8 0,1 - 
Nordeste  3,3 27,1 42,9 21,9 4,5 0,3 - 
Sudeste  2,3 21,9 38,9 26,9 9,5 0,6 - 
Sul  2,3 17,4 39,6 31,0 9,0 0,6 - 

 
 
8ª série do 
Ensino 
Fundamental 

Centro-
Oeste 

1,4 19,0 43,1 29,9 6,0 0,6 - 

 
Brasil  0,2 10,7 30,2 31,2 20,7 6,4 0,5 
Norte  0,1 14,5 44,1 28,7 10,5 1,9 0,1 
Nordeste  0,1 14,0 37,9 29,4 14,3 4,0 0,3 
Sudeste  0,4 11,0 26,3 30,6 23,4 7,6 0,7 
Sul  - 4,5 26,1 37,1 24,2 7,4 0,7 

 
 
3ª do Ensino 
Médio  

Centro-
Oeste 

- 8,5 30,1 31,4 22,4 7,2 0,4 

Fonte: INEP, base de Dados do SAEB 1999. 
  

Conforme se pode observar na tabela acima, os desempenhos em leitura são baixos em 

todas as regiões brasileiras. No Norte e Nordeste, segundo observação dos autores citados, o 

percentual de alunos nos níveis mais baixos de proficiência de leitura é mais elevado que nas 

outras regiões. Salientam que este fato se explica por tratar-se das duas regiões menos 

desenvolvidas do país, conseqüentemente, suas escolas possuem alunos que apresentam 
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desempenhos escolares bastante inferiores aos dos alunos das regiões Sul, Centro-Oeste e 

Sudeste. 

Os citados autores afirmam ainda que, apesar de se verificar um aumento geral de 

proficiência ao longo da escolaridade dos alunos, é visível um aumento muito modesto desta 

proficiência da 4ª para a 8ª série do Ensino Fundamental e desta para a 3ª série do Ensino 

Médio. Isto significa uma aquisição ainda muito restrita de novas habilidades e competências 

em Língua Portuguesa ao longo da escolaridade básica. 

Em relação aos alunos da 4ª série, por exemplo, os autores destacam que o 

desempenho apresentado por esses estudantes concentra-se abaixo do nível 1 (35,6%) e no 

nível 1 (39,6%). De acordo com esses resultados, a maioria dos alunos brasileiros ou não sabe 

ler ou tem dificuldades básicas com a leitura de um texto. 

 A seguir, será apresentada outra tabela, objeto das reflexões dos mesmos autores, em 

relação ao percentual de alunos de nível socioeconômico e cultural (NSEC) alto de diversos 

países, nos diferentes níveis de proficiência em leitura, avaliados pelo PISA 2000 (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes). 

 Segundo os autores, esta tabela se refere ao desempenho de estudantes com situação 

socioeconômica e cultural equivalente sob o ponto de vista do índice socioeconômico e 

cultural usado no PISA, de modo que as diferenças entre países refletem mais o que acontece 

nas escolas do que a origem social dos alunos. No caso do Brasil, por exemplo, os alunos 

representados nesta tabela são oriundos de escolas particulares, têm pais que atingiram o 

ensino superior, seus domicílios possuem computador com acesso à Internet, enciclopédia e 

diversos equipamentos e serviços que são indicadores de condição socioeconômica e cultural 

favorável. 

Porcentual de Alunos de Nível Socioeconômico e Cultural (NESC) Alto de Diversos Países 
nos Diferentes Níveis de Proficiência em Leitura do PISA 2000 

Países  Abaixo de 1 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
Brasil  3 14 25 37 16 5 
Coréia do Sul 0 1 10 34 45 10 
Espanha  1 4 15 35 36 10 
EUA 1 5 14 26 29 24 
Fed. Russa 2 7 23 30 24 9, 
França  1 2 11 29 38 19 
México  2 7 26 34 24 3 
Portugal  1 3 13 34 37 11 
Fonte: INEP 2001 e Base de Dados do PISA 2000. 

Os autores destacam que, no PISA, além da preocupação com as habilidades de leitura 

desenvolvidas pelos alunos de 15 anos de idade, há uma preocupação com a capacidade 
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desses alunos para colocar em prática essas habilidades quando lidam com textos do 

cotidiano. Existe nesse programa uma preocupação em verificar o nível de competência que 

os alunos demonstram ter em cada uma dessas habilidades e em diferentes gêneros textuais. 

Em relação aos resultados verificados no Brasil, os autores salientam que 

 
Ao menos em parte, as dificuldades dos estudantes brasileiros com tarefas de 
níveis de proficiência mais abrangentes envolvem limitações em lidar com a 
diversidade textual, principalmente com textos apresentados na forma de 
gráficos e tabelas. Essa constatação do PISA não é um caso isolado e se 
mostra consistente com resultados verificados no SAEB. Ela revela a 
dificuldade dos alunos em interpretar elementos não-verbais e de integrar 
informações do texto e do material gráfico. Indica, também, que essas 
habilidades não estão sendo suficientemente trabalhadas nas escolas 
brasileiras (BONAMINO, COSCARELLI; FRANCO, 2002, p. 27).  

 

Diante dos resultados apresentados, os autores concluem que os alunos, de modo 

geral, não são capazes de ler fluente e proficientemente diversos gêneros textuais tais como 

gráficos, tabelas e formulários. Este fato deve chamar a atenção do sistema educacional 

brasileiro para a necessidade de preparar os estudantes satisfatoriamente no mundo 

contemporâneo. 

Conforme os resultados verificados pelos sistemas de avaliação educacional, no Brasil 

há dificuldades para ensinar o aluno a ler e este fato reclama o desenvolvimento de pesquisas 

que possam ajudar os professores a transformar seus alunos em leitores. Uma das estratégias 

didáticas apontadas por alguns autores é a de levar os alunos a elaborarem resumos. 

Segundo Machado (2002), muitos estudos já foram realizados no Brasil e no exterior 

objetivando concentrarem-se nos processos de sumarização e no ensino da produção de 

resumos como fatores essenciais para o desenvolvimento da compreensão de texto. A citada 

autora afirma que atualmente  
 

poucos estudos têm-se dedicado a essa questão, que continua sendo de 
primeiríssima necessidade no campo didático. Uma vez que admitimos que os 
usos sociais dos resumos de texto, tanto em contexto escolar quanto não 
escolar, são os mais diversos e em quantidade significativa, eles se constituem 
como um objeto de ensino pertinente e, para que esse ensino seja eficaz, é 
necessário que aprofundemos nossas reflexões sobre sua produção 
(MACHADO, 2002, p. 138).  

 

Alguns autores (SOLÉ, 1998; KLEIMAN, 2001) acreditam que desenvolver a 

habilidade de elaborar resumos contribui para a compreensão do texto: “a atividade de resumir 
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– tanto em estruturas expositivas como em narrativas – adquire a categoria de ‘técnica 

excelente’ para o controle da compreensão” (SOLÉ, 1998, p. 149). Outros pesquisadores 

(BROWN; DAY, 1983) afirmam que a elaboração de resumos já se constitui num indicador 

de que o texto foi compreendido: “se não se puder realizar uma sinopse do que se está lendo 

ou do que for lido, evidencia-se que não houve compreensão” (PALINCSAR; BROWN, 1984 

apud SOLÉ, 1998, p. 149). 

Acreditamos que é preciso relativizar as duas posições. Quando o aluno é convidado a 

resumir um texto, ele tem oportunidade de manipular esse texto e isso pode ajudá-lo a 

compreender melhor e a desenvolver estratégias de voltar ao que está dito. Sem dúvida, ao 

elaborar o resumo, ele faz um esforço para identificar as informações mais importantes e 

articulá-las. No entanto, para que a atividade de resumir constitua-se, de fato, como uma 

“técnica excelente” (SOLÉ, 1998, p. 149) é preciso que ela própria constitua-se como objeto 

de ensino na escola. Não podemos considerar que simplesmente mandar resumir possa ser 

uma estratégia eficiente de ensino da leitura, pois se o aluno não souber o que é um resumo e 

o que é preciso buscar no texto para elaborar o resumo, é possível que a tarefa de resumir não 

o auxilie a compreender o texto globalmente. Ou seja, as estratégias que ele decidir usar para 

dar conta da tarefa proposta podem exigir maior ou menor compreensão do texto. Essa é uma 

primeira conclusão a que chegamos neste estudo e sobre a qual discutiremos ao longo deste 

trabalho. 

Por outro lado, enfocando a segunda proposição citada (PALINCSAR; BROWN, 

1984), consideramos que é correta a idéia de que o aluno que consegue compreender um texto 

terá maior possibilidade de resumir por ser capaz de extrair as idéias centrais. No entanto, 

consideramos que mesmo compreendendo o texto, o aluno pode ter dificuldade para elaborar 

o resumo, caso ele não tenha conhecimento sobre esse gênero textual e/ou tenha dificuldades 

relativas às atividades de produção de textos. Ou seja, é preciso reconhecer que resumir não se 

restringe a extrair as idéias centrais, pois também exige capacidades de produção de textos e 

de articulação de idéias. Ou seja, não concordamos com a idéia de que “se não se puder 

realizar uma sinopse do que se está lendo ou do que for lido, evidencia-se que não houve 

compreensão” (PALINCSAR; BROWN, 1984 apud SOLÉ, 1998, p. 149). Tal discordância 

caracteriza outra conclusão que será exposta neste trabalho. Discutiremos ao longo desta obra 

as capacidades exigidas para elaboração de resumos, evidenciando que é possível 

compreender textos, em diferentes níveis de compreensão, e não conseguir elaborar o resumo 

desse texto. 
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Solé (1998) defende que levar o aluno a elaborar resumos pode ensiná-lo não só a 

resumir, mas a compreender e a aprender com a elaboração de resumos. Salienta ainda que a 

importância desta prática não reside apenas no produto elaborado, que poderá ser muito 

similar ao original, mas nas estratégias utilizadas para a realização, que contribuem para 

explicitar o conhecimento e para transformá-lo: “o resumo de um texto pode ser muito mais 

interno, no sentido de integrar a contribuição do leitor/escritor que, mediante sua leitura e 

redação, consegue elaborar novos conhecimentos e obter conhecimento sobre eles” (p. 148). 

A possibilidade de o aluno desenvolver diferentes estratégias de sumarização desde cedo é 

outra conclusão a que chegamos no trabalho e que receberá também atenção nas páginas 

dessa dissertação. Defenderemos que os alunos desde muito cedo podem aprender a usar 

diferentes estratégias para elaboração de resumos e que a escola precisa se dedicar a tal 

ensino. 

Assim, consideramos que as relações entre as duas posições citadas sobre as relações 

entre compreensão de textos e elaboração de resumos (resumir leva à compreensão X quem 

resume já compreendeu) são dialéticas. Podemos, então, gerar várias hipóteses, tais como: (1) 

quando elabora o resumo, o aluno reconstrói o conhecimento; (2) para elaborar resumo, ele 

precisa ter uma compreensão geral do texto, que pode ser impulsionada pela própria tarefa de 

resumir; (3) os conhecimentos sobre o gênero lido são indispensáveis tanto para a 

compreensão do texto quanto para a elaboração de resumos; (4) os conhecimentos sobre o 

gênero “resumo” são necessários para que a atividade se constitua como estratégia de ensino e 

de aprendizagem. Não estamos, portanto, nesta pesquisa, contrapondo as duas hipóteses, pois 

acreditamos que as relações são dinâmicas e multifacetadas. 

Consideramos que essas quatro proposições possam se constituir em objeto de 

reflexão pela escola cuja prática didática deve levar em conta que resumir um conto não é a 

mesma coisa que resumir uma tese ou uma carta, é preciso fazer com que a criança se depare 

com situações diversificadas para que ela aprenda sobre essas peculiaridades dos textos. 

Acreditamos também que isso deve fazer parte das estratégias da escola para dar acesso à 

multiplicidade de esferas de interlocução. 

A diversidade textual, assim, é defendida para o ensino da língua por contribuir para a 

inserção do aluno no mundo letrado. Os diferentes gêneros materializam-se em textos 

organizados de diferentes formas para atender às demandas sociais de cada momento 

histórico. Daí a necessidade de se tornarem objeto de ensino. Se o grande objetivo do ensino 

de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental é formar alunos leitores e produtores de textos, 

conforme recomendam os documentos oficiais e textos voltados para a formação do professor 
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no Brasil, torna-se necessário que desde a alfabetização os aprendizes tenham acesso a textos 

de boa qualidade em diversas situações comunicativas. 

Apesar dessas recomendações, parece que nem sempre a diversidade textual tem sido 

adotada nas salas de aula. Estudando o letramento1 escolar inicial, Souza (2002) afirma que 

quando os professores trabalham com textos em suas aulas de Língua Portuguesa, os gêneros 

textuais preferidos por eles nas séries iniciais são os narrativos de ficção.  

 
As escolas de primeira a quarta séries do Ensino Fundamental restringem-se, 
basicamente, ao trabalho com as narrativas de ficção para recontar ou criar 
outra. Com o pressuposto de que o trabalho com textos do eixo narrar seria 
suficiente para o desenvolvimento de capacidades necessárias à escrita de 
outros tipos de textos (SOUZA, 2002, p. 72).  

 

Segundo esta autora, as narrativas são textos muito importantes no contexto escolar e 

extra-escolar, porém há outras espécies de textos, como os da ordem do argumentar, que 

também têm grande relevância na vida social. 

Por seu amplo uso nas interações diárias e por serem extremamente necessários aos 

alunos no decorrer de sua escolaridade, os gêneros da ordem do argumentar devem ocupar um 

tempo pedagógico que possibilite aos estudantes o desenvolvimento das capacidades de ler e 

escrever textos. Segundo Leal (2004, p. 1), “argumentar é uma atividade social especialmente 

relevante, que permeia a vida dos indivíduos em todas as esferas da sociedade, pois a defesa 

de pontos de vista é fundamental para que se conquiste espaço social e autonomia”.  

A autora ressalta que a argumentação se origina em contextos controversos, através de 

idéias que se contrapõem, gerando pontos de vista diferentes. Apresenta alguns exemplos de 

gêneros que se caracterizam como sendo da ordem do argumentar porque explicitam o 

compromisso com a defesa de um ponto de vista, tais como: diálogos argumentativos, cartas 

ao leitor, cartas de reclamação, cartas de solicitação, debates, editoriais, requerimentos, 

ensaios, resenhas críticas, artigos de opinião, monografias, dissertações. 

Levando em consideração que os gêneros citados possibilitam o desenvolvimento das 

capacidades de convencer e persuadir, torna-se pertinente seu ensino por se tratar de textos de 

grande uso social. Daí nosso interesse em desenvolver este estudo utilizando um gênero da 

ordem do argumentar: o artigo de opinião. Grande parte dos gêneros da ordem do argumentar 

                                                 
1 Apesar da autora utilizar a palavra letramento para se referir a este estudo no artigo intitulado Gêneros 

jornalísticos no letramento escolar inicial (SOUZA, 2002), seu trabalho diz respeito ao processo de 
alfabetização das crianças, sujeitos de sua pesquisa. O termo letramento refere-se a um processo mais amplo 
onde a leitura e a escrita são utilizadas como práticas sociais. Em Marcuschi (2005, p. 35), “o letramento 
volta-se para os usos e as práticas, e não especificamente para as formas, envolve inclusive todas as formas 
visuais, como fotos, gráficos, mapas e todo tipo de expressão visual e pictográfica...” 
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costuma ser veiculada em portadores de grande circulação, como jornais, revistas e via 

Internet. Entre esses, o jornal se constitui em veículo de maior circulação por sua tradicional 

função de informar diariamente a população sobre os fatos ocorridos na sociedade. Pelo seu 

fácil acesso e pelo fato de relatar os acontecimentos dia-a-dia, em geral, exerce maior poder 

de atração sobre o leitor. 

Souza (2002) salienta que o jornal constitui excelente material didático para o ensino 

de leitura e produção de texto pelo fato de dar prioridade aos fatos sociais que ocorrem em 

determinada sociedade. O artigo de opinião é um gênero largamente encontrado em jornais e 

revistas para interpretar ou opinar sobre fatos ocorridos na sociedade. Em decorrência dessas 

razões, optamos por enfocar dois artigos de opinião nesse estudo. Justificamos sua escolha 

porque, além de apresentarem temas polêmicos e atuais, possibilitam a discordância de 

opiniões, a defesa de um ponto de vista e a necessidade de usar argumentos baseados em fatos 

reais para convencer seus leitores que, em determinadas circunstâncias, também poderão ser 

leitores aprendizes. 

Sendo assim, e por acreditar que todo aluno tem direito a uma educação escolar que 

não acentue as diferenças provocadas pela desigualdade de oportunidades sociais e culturais, 

optamos por realizar este estudo em escolas públicas. Com este trabalho tivemos a intenção de 

contribuir para a discussão das estratégias para melhorar o ensino da leitura de modo que os 

alunos da escola pública passem a ter um desempenho satisfatório em compreensão de textos, 

pois muitos deles já foram marcados por uma progressiva cultura escolar de repetência e 

reprovação. Assim, optamos por investigar os processos de sumarização em crianças de 4ª 

série, retratando, portanto, algumas capacidades já desenvolvidas nos alunos investigados. 

Isto significa que a reflexão sobre os resultados desta pesquisa poderá ser utilizada nos 

processos de formação continuada de professores de escolas públicas, embora, obviamente, 

não se restrinja a esse grupo social. Acreditando que a formação continuada seja um processo 

permanente de construção do conhecimento e desenvolvimento profissional, o presente estudo 

poderá se transformar em instrumento que contribua para aprimorar o trabalho pedagógico. 

Concluindo essas reflexões iniciais, relembramos que fizemos referência aos baixos 

índices de compreensão de textos revelados pelos diversos sistemas de avaliação em relação 

ao desempenho em leitura dos alunos do Ensino Básico. Apontamos este fato como indicador 

da necessidade de pesquisas que contribuam com o trabalho pedagógico e, conseqüentemente, 

com um melhor desempenho dos alunos. Assim, optamos por analisar as relações entre 

compreensão de textos e elaboração de resumos, por considerarmos fundamental 
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contribuirmos com o debate acerca dessa estratégia didática de ensino da leitura, 

aprofundando a discussão já existente. 

Anunciamos, nesta introdução, que fizemos uso de referencial teórico cuja concepção 

de leitura defende a compreensão como fruto da complexidade de processos cognitivos do 

leitor, embora não seja um processo unitário e invariável, determinado apenas pelos 

elementos formais do texto e imune às diferenças individuais dos leitores. Por outro lado, 

afirmamos que diferentes estratégias de leitura estão envolvidas na compreensão dos diversos 

gêneros textuais, o que justifica a necessidade de ampliarmos as pesquisas sobre leitura com 

foco nas características dos diversos gêneros textuais. Considerando a importância dos textos 

da ordem do argumentar, optamos pelo gênero artigo de opinião como foco de reflexão, 

ressaltando a importância de promovermos um trabalho consistente com textos jornalísticos 

que veiculem temas sociais relevantes para o desenvolvimento social dos alunos. 

Assim, objetivamos analisar a compreensão do gênero “artigo de opinião” por crianças 

de 4ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas e analisar as relações entre elaboração 

de resumos e compreensão textual. Elencamos como objetivos específicos: 

• investigar se os alunos são capazes de identificar pontos de vista e justificativas de 

autores em artigos de opinião; 

• investigar se os alunos são capazes de identificar informações secundárias em artigos 

de opinião; 

• analisar se os alunos são capazes de elaborar resumos de artigos de opinião; 

• analisar as relações entre as capacidades de elaborar resumos e as capacidades 

envolvidas na tarefa de responder questões de compreensão. 
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Parte 1: REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste estudo, faremos uso de um referencial teórico sociointeracionista, que supõe 

que a linguagem humana é um fenômeno social de interação entre interlocutores em 

diferentes contextos sociohistóricos e ideológicos. Justificam-se, assim, as recomendações 

dos estudiosos dessa abordagem referentes à importância de desenvolver nos aprendizes a 

capacidade de produzir e compreender textos nas diversas situações de comunicação. A 

compreensão de textos em situações de discussão de temas sociais controversos é uma dessas 

necessidades e precisa ser objeto de investigação e aprofundamento. 

Frente a tal demanda, conduzimos esse estudo e, para melhor aprofundamento das 

questões em debate, apresentaremos, a seguir, uma discussão sobre temas que estão 

subjacentes ao problema levantado. O Referencial Teórico está, então, organizado em seis 

partes / capítulos: 1) O texto como produto da interação humana; 2) Os gêneros textuais como 

objeto de ensino; 3) Os textos da ordem do argumentar; 4) Produção de textos da ordem do 

argumentar; 5) Concepção de leitura; 6) A atividade de resumir. 
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CAPÍTULO 1 O TEXTO COMO PRODUTO DA INTERAÇÃO HUMANA 

Considerando a importância do desenvolvimento da cidadania, com ampliação do 

acesso à informação e à participação em diferentes esferas de interação na sociedade, a escola 

precisa estar atenta à necessidade de construção da competência discursiva de seus alunos. 

Isso significa promover um ensino que desenvolva a capacidade de refletir sobre o uso da 

linguagem em diferentes situações de interlocução oral e escrita, isto é, desenvolver neles a 

capacidade de leitura e produção de textos orais e escritos. 

Para que a intenção pedagógica caminhe nesta direção, torna-se necessário que 

conheçamos a concepção que alguns autores possuem sobre o que seja o texto. Segundo Koch 

(1998), após o aparecimento da Lingüística Textual, o texto foi concebido de diferentes 

formas: seqüência de atos de fala (pelas teorias acionais); fenômeno primariamente psíquico 

resultado de processos mentais (vertentes cognitivistas); e como parte de atividades mais 

globais de comunicação, que vão muito além do texto em si (pelas orientações que adotam 

por pressuposto a teoria da atividade verbal).  

A autora destaca que, a partir daí, o texto deixou de ser entendido como uma estrutura 

acabada (produto), sendo agora compreendido como um processo que integra planejamento, 

verbalização e construção. Levando em conta que a produção textual é uma atividade verbal, 

interativa e intencional a serviço de fins sociais, Koch (1998) conceitua o texto como  

 

Uma manifestação verbal constituída de elementos lingüísticos selecionados e 
ordenados pelos falantes, durante a atividade verbal, de modo a permitir aos 
parceiros, na interação, não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em 
decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como 
também a interação (ou atuação) de acordo com as práticas socioculturais (p. 
22). 
 

Portanto, de acordo com a referida autora, a concepção de texto defendida por ela 

apresenta o princípio básico de que “o sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, 

no curso de uma interação” (KOCH, 1998, p. 25). Ela faz referência a uma metáfora para 

ilustrar essa afirmação. A metáfora do iceberg afirma que “todo texto possui apenas uma 

pequena superfície exposta e uma imensa área imersa subjacente” (KOCH, 1998, p. 25). 

Ativar processos e estratégias cognitivas e interacionais é necessário para se chegar às 

profundezas do texto, isto é, ao que está implícito. 

Compartilhando da concepção acima descrita, Koch e Travaglia (1995) entendem o 

texto como 
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uma unidade lingüística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é 
tomada pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), em situação 
de interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como 
preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, 
independentemente de sua extensão (p. 8 e 9). 

  

Dessa forma, os autores ratificam a concepção segundo a qual o texto continua sendo 

o produto concreto da atividade comunicativa que se faz seguindo regras e princípios 

discursivos sócio-historicamente estabelecidos que têm de ser considerados. Nessa mesma 

perspectiva, Marcuschi (2003) afirma que 
 

Texto é um evento lingüístico, social e cognitivo, de natureza comunicativa, 
falado ou escrito, de qualquer extensão, organizado de acordo com os 
princípios morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos e cognitivos das 
línguas envolvidas (p. 12). 
 

 

O autor supracitado afirma ainda que o texto pode constituir-se em uma única palavra, 

em um único enunciado, ou ser uma seqüência de frases. Pode ser escrito ou falado e de 

qualquer gênero textual. É produção de um sujeito consciente, intencional e, sobretudo, 

histórico e situado. Produzido num determinado contexto e num determinado tempo, o texto 

obedece às normas sintáticas, fonológicas, lexicais, inclusive em seus recursos estilísticos da 

língua em que é formulado. A interatividade constitui a propriedade fundamental que 

caracteriza o seu aspecto comunicativo. 

Focalizando o estudo da estrutura e do funcionamento dos diferentes textos em uso, 

Bronckart (2003) afirma que, em uma acepção geral, “a noção de texto designa toda unidade 

de produção de linguagem que veicula uma mensagem lingüisticamente organizada e que 

tende a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário” (p. 71). De acordo com aquele 

autor, os textos são gerados a partir das necessidades, dos interesses e das condições de 

funcionamento dos grupos sociais, daí a significativa diversidade de textos existentes e a 

dificuldade de nomeá-los e de classificá-los. Considerando que cada texto constitui uma 

unidade comunicativa, o referido autor define texto como “toda unidade de produção de 

linguagem situada, acabada e auto-suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação)” 

(BRONCKART, 2003, p. 75). 

Adotando essa visão interacionista sobre a elaboração do texto, Bronckart (2003) 

defende que as ações de linguagem são desenvolvidas nas interações sociais e isto favorece a 

criação de representações que estão presentes em todas as ações humanas e, 
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conseqüentemente, também em sua linguagem. Essas representações originam-se dos mundos 

objetivo, social e subjetivo dos indivíduos e estão presentes na elaboração de sua linguagem, 

o que justifica uma estreita interdependência entre a situação de produção dessa linguagem e 

os efeitos que busca proporcionar em relação ao destinatário. Portanto, a situação de 

produção, de acordo com a visão daquele autor, é um conjunto de representações que o sujeito 

possui e que exerce influência durante a produção dos textos. Além de influenciar a produção 

textual, a mobilização dessas representações pelos indivíduos também vai ser necessária para 

determinar o conteúdo temático. Isso significa que as representações sociais dos indivíduos 

também exercem influências sobre os temas que serão tratados pelos textos. 

Assim, para esse autor (BRONCKART, 2003), os fatores que influenciam o texto em 

sua forma são oriundos de dois contextos: o físico e o sócio-subjetivo. Constituem o contexto 

físico o local em que o texto é produzido, o tempo em que se dá a produção, a pessoa que 

produz o texto oral ou escrito e o seu destinatário ou interlocutor, ou seja, a pessoa que recebe 

o texto. O contexto sócio-subjetivo é formado pelo lugar social (instituição social em que o 

texto é produzido), pela posição social do emissor (papel social desempenhado pelo produtor 

do texto), pela posição social do receptor do texto (papel social exercido pela pessoa que 

recebe o texto), pelo objetivo (efeito que o produtor do texto pretende em relação ao seu 

destinatário), pelo conteúdo temático (conhecimentos sobre os mundos físico, social e 

subjetivo explicitados no texto). 

 Em relação aos fatores que dão origem à temática dos textos, ainda de acordo com 

aquele autor, poderão ser oriundos tanto do mundo físico como do social e também do 

subjetivo, ou ainda podem ser combinados temas de dois ou três desses mundos pois 
 

... as informações constitutivas do conteúdo temático são representações 
construídas pelo agente-produtor. Trata-se de conhecimentos que variam em 
função da experiência e do nível de desenvolvimento do agente e que estão 
estocados e organizados em sua memória, previamente, antes do desencadear 
da ação de linguagem (BRONCKART, 2003, p. 97-98). 
 

 

Portanto, o conteúdo temático ou referente de um texto é definido por Bronckart 

(2003, p. 97) como “o conjunto das informações que nele são explicitamente apresentadas, 

isto é, que são traduzidas no texto pelas unidades declarativas da língua natural utilizada”. 

Em Bakhtin (2004), o texto é considerado como um enunciado, produto das interações 

que constitui a unidade de estudo da língua, tanto nas interações face a face entre os 

indivíduos, como naquelas que acontecem em contextos sociais mais amplos. Este autor 

defende que toda enunciação é dialógica e constitui um processo de comunicação contínua 
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que se revela não só nos diálogos em que os interlocutores estão presentes no contexto 

imediato, como também nos enunciados distantes no tempo e no espaço. 

Ainda de acordo com Bakhtin (2004), a compreensão de uma comunicação verbal 

estará sempre na dependência do conhecimento de sua situação no contexto social de onde 

emergiu. Exemplificando, o autor afirma: “os elos que se estabelecem com os diferentes 

elementos de uma situação de comunicação artística diferem dos de uma comunicação 

científica” (BAKTHIN, 2004, p. 124). 

O autor também faz referência à polifonia presente nos enunciados quando se 

evidencia a existência de várias vozes dialogando no texto. Isto significa a explicitação de 

valores do sublime, do profano, do homem comum, do rico, da sabedoria, da ignorância, 

enfim, valores através dos quais o produtor estabelece contato com seu interlocutor. 

Considerando a interação existente entre ambos (locutor e interlocutor), Bakhtin 

(2003) afirma que o ouvinte/leitor, ao compreender o significado do discurso, gera, em 

relação a ele, uma ativa posição responsiva quando discorda ou concorda com ele. Essa 

posição responsiva do ouvinte/leitor forma-se ao longo do processo da comunicação, podendo 

manifestar-se em ação imediata ou futura. A primeira se realiza nas interações face a face e a 

segunda, o autor denomina de compreensão responsiva de efeito retardado, presente, 

principalmente, nas comunicações escritas. Essa atitude responsiva pode ter uma dimensão 

maior quando implica em respostas que damos a outros textos, pois ao ser enunciado um 

discurso, segundo Bakhtin (2003, p. 298),  
 

por mais monológico que seja o enunciado (por exemplo, uma obra científica 
ou filosófica), por mais concentrado que esteja no seu objeto, não pode deixar 
de ser em certa medida também uma resposta àquilo que já foi dito sobre dado 
objeto, sobre dada questão, ainda que essa responsividade não tenha adquirido 
uma nítida expressão externa: ela irá manifestar-se na tonalidade do estilo, 
nos matizes mais sutis da composição. 

 
 

Portanto, para aquele autor, a interação verbal realiza-se através de enunciados que são 

tão variados, heterogêneos e complexos quanto as próprias atividades do homem. E a 

dimensão comunicativa da linguagem justifica que os textos representam aquisições 

acumuladas pelos grupos sociais, constituindo-se no principal instrumento de interação social. 

Pela grande diversidade das ações humanas, essas mediações comunicativas cristalizam-se na 

forma de gêneros textuais que serão discutidos a seguir.  
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CAPÍTULO 2 OS GÊNEROS TEXTUAIS COMO OBJETO DE ENSINO  

Neste  capítulo, destacaremos os gêneros textuais como instrumentos humanos de 

comunicação e, principalmente, como objeto de ensino. Para isso, apresentaremos as 

conceituações, segundo alguns autores; falaremos sobre a necessidade de promover o ensino 

da língua através dos gêneros e defenderemos uma proposta didática que supõe o ensino em 

forma de espiral. 

Bakhtin (2003), fazendo referência à produção de diferentes enunciados necessários 

aos diferentes campos da atividade humana, afirma que  

 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, 
ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 
língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional (p. 261). 
 

 

O autor ainda declara que cada texto pode ser individual e particular, porém, 

dependendo da utilização que precisa fazer da língua, a sociedade, nos diferentes campos de 

atividade humana, “elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 262). 

De acordo com este autor, pelo fato de as sociedades e culturas serem inúmeras e suas 

atividades serem mediadas pela linguagem, os modos de utilização dessa linguagem são tão 

variados quanto forem variadas as atividades humanas. Assim, elas vão moldando a 

linguagem em enunciados relativamente estáveis, garantindo a comunicação verbal. Esses 

enunciados constituem os gêneros textuais. 

Fazendo referência à grande heterogeneidade dos gêneros, o referido autor também 

classifica esses enunciados em gêneros primários (simples) e secundários (complexos). Os 

primeiros se referem aos gêneros que se formam em condições de comunicação discursiva 

imediata. E os segundos surgem num contexto cultural mais complexo, desenvolvido e 

organizado. São predominantemente escritos. 

Partindo também de uma abordagem textual discursiva que concebe a língua como 

atividade interativa de caráter social, histórico e cognitivo, Marcuschi (2002) concebe os 

gêneros textuais como atividades sócio-discursivas cuja finalidade é materializar os diversos 

textos existentes na sociedade. Salienta, assim, como Backtin (2003), que os gêneros textuais 

apresentam características sócio-comunicativas definidas por seus conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica. 
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Outros autores, como Schneuwly e Dolz (2004), também consideram que todo gênero 

se define por três dimensões essenciais: 1. os conteúdos que são (que se tornam) dizíveis 

através dele; 2. a estrutura (comunicativa) particular dos textos pertencentes ao gênero; 3. as 

configurações específicas das unidades de linguagem, que são sobretudo traços da posição 

enunciativa do enunciador, e os conjuntos particulares de seqüências textuais e de tipos 

discursivos que formam sua estrutura. Para esses autores, nas atividades de linguagem, os 

gêneros se constituem como verdadeiras ferramentas semióticas complexas que nos permitem 

a produção e a compreensão de textos. 

Considerando o contexto teórico acima explicitado, os autores citados (BAKHTIN, 

MARCUSCHI, DOLZ, SCHNEUWLY, dentre outros) também defendem que é impossível 

alguém se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero que se expressa através de um 

texto. São inúmeros os exemplos de gêneros textuais: carta, romance, bilhete, receita 

culinária, lista de compras, convite, cardápio, etc. Os gêneros textuais são determinados pelos 

objetivos dos falantes, portanto, fundam-se em critérios externos (sócio-comunicativos e 

discursivos). 

Schneuwly e Dolz (2004) desenvolveram a idéia do gênero como (mega)instrumento 

para agir em situações de linguagem. Isto significa que se utilizados para o ensino de leitura e 

produção textual poderão contribuir com a apropriação de conhecimentos quanto à 

diversidade de composições, aos diferentes estilos e aos variados recursos lingüísticos.  

Destacando o uso dos gêneros pelo contexto escolar, os autores lembram que nesse 

espaço “o gênero não é mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, 

objeto de ensino-aprendizagem” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 76). Daí eles discutirem 

três maneiras predominantes de a escola abordar o ensino: desaparecimento da comunicação; 

a escola como lugar de comunicação; negação da escola como lugar específico de 

comunicação. 

Na primeira abordagem (desaparecimento da comunicação), os gêneros são tratados 

como se fossem desprovidos de qualquer relação com uma situação de comunicação 

autêntica. São produtos culturais da escola “elaborados como instrumentos para desenvolver e 

avaliar, progressiva e sistematicamente, as capacidades de escrita dos alunos” 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 77). 

Na segunda abordagem (a escola como lugar de comunicação), a escola é considerada 

como autêntico lugar de produção e utilização de textos. Porém os gêneros não são descritos 

nem ensinados, mas aprendidos pela prática de linguagem escolar porque se acredita que se 
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aprende a escrever, escrevendo. Aqui os gêneros são utilizados como instrumento de 

comunicação, mas não como objetos de reflexão. 

E na terceira abordagem (negação da escola como lugar específico de comunicação), 

os gêneros que funcionam nas práticas de linguagem são utilizados pela escola como se o 

contexto escolar não os modificasse. Não se considera que neste contexto as práticas de 

linguagem são, necessariamente, em parte, fictícias, por seus objetivos didáticos. Aqui os 

autores chamam a atenção para a desconsideração de que o espaço escolar possui suas 

especificidades. 

Considerando a necessidade de tornar os gêneros textuais em objeto de ensino, 

concordamos com os autores que defendem a tese de que o ensino de produção e 

compreensão de textos deve centrar-se no ensino de gêneros. Daí a necessidade de se ter, 

previamente, a construção de um modelo didático do gênero, que se defina com clareza, tanto 

para o professor quanto para o aluno, o objeto que está sendo ensinado, guiando, assim, as 

intervenções didáticas. 

Considerando que as diferentes formas de linguagem oral e escrita podem e devem ser 

ensinadas sistematicamente, Schneuwly e Dolz (2004) desenvolveram um trabalho cujo 

objetivo foi organizar seqüências de módulos de ensino. Em cada seqüência, na perspectiva 

apresentada, são propostos módulos para ajudar os alunos a desenvolver capacidades e 

conhecimentos necessários à participação em uma determinada prática de linguagem. Essas 

seqüências de módulos foram denominadas pelos autores como seqüências didáticas, as quais 

estabelecem relação entre a apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que 

facilitam essa apropriação. Através dessas seqüências didáticas, as práticas de linguagem ou 

gêneros textuais são reconstruídas pelos alunos. Segundo os autores, essa reconstrução 

acontece através da interação de três fatores: as especificidades dos gêneros textuais que estão 

sendo objeto de aprendizagem, as capacidades de linguagem dos estudantes e as estratégias de 

ensino propostas pela seqüência didática. 

Essas últimas, as estratégias de ensino, referem-se às intervenções necessárias para 

promover o domínio, pelos alunos, dos gêneros textuais e suas correspondentes situações de 

comunicação. Daí, os autores terem começado esse trabalho elaborando e experimentando 

seqüências didáticas. 

Levando em conta que o ensino das práticas de linguagem deve efetivar-se através do 

ensino dos gêneros, Schneuwly e Dolz (2004) optaram por agrupá-los de acordo com os 

seguintes critérios: exigência feita à escola, pela sociedade, da necessidade de domínio da 

linguagem em expressão oral e escrita; resgate de algumas distinções tipológicas já existentes 
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nos currículos; relativa homogeneidade em relação às capacidades de linguagem dominantes 

necessárias ao domínio dos gêneros agrupados. Cinco agrupamentos são descritos: textos da 

ordem do narrar, do relatar, do descrever ações, do expor e do argumentar.  

Os autores salientam que tal classificação atende apenas à necessidade do trabalho 

didático, uma vez que a diversidade de gêneros e o grande número deles existentes para fazer 

face às práticas sociais de linguagem impossibilitam uma sistematização mais rigorosa. Os 

quadros abaixo constituem a transcrição dos cinco agrupamentos que Schneuwly e Dolz 

apresentam em relação aos gêneros textuais. 

 

Domínios sociais de comunicação 
ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

Capacidades de linguagem dominante 

 
Exemplos de gêneros orais e escritos 

Cultura literária ficcional 
NARRAR 

Mimesis da ação através da criação da 
intriga no domínio do verossímil 

conto maravilhoso 
conto de fadas 
fábulas 
lenda 
narrativa de aventura 
narrativa de ficção científica 
narrativa de enigma 
narrativa mítica 
sketch ou história engraçada 
biografia romanceada 
romance 
romance histórico 
novela fantástica 
conto 
crônica literária 
adivinha  
piada... 

Cultura literária ficcional 
RELATAR 

Representação pelo discurso de experiências 
vividas, situadas no tempo 

relato de experiência vivida 
relato de viagem 
diário íntimo 
testemunho 
anedota ou caso 
autobiografia 
curriculum vitae 
... 
notícia 
reportagem 
crônica social 
crônica esportiva 
... 
histórico 
relato histórico 
ensaio ou perfil biográfico 
biografia 
...... 

Domínios sociais de controversas 
ARGUMENTAR 

textos de opinião 
diálogo argumentativo 
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Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição 

cartas de leitor 
carta de reclamação 
carta de solicitação 
deliberação informal 
debate regrado 
assembléia 
discurso de defesa 
(advocacia) 
discurso de acusação(advocacia) 
resenha crítica 
artigos de opinião ou assinados 
editorial 
ensaio 
... 

Transmissão e construção de saberes 
EXPOR 

Apresentação textual de diferentes formas 
dos saberes 

texto expositivo (em livro didático) 
exposição oral 
seminário 
conferência 
comunicação oral 
palestra 
entrevista de especialista 
verbete 
artigo enciclopédico 
texto explicativo 
tomada de notas 
resumos de textos expositivos e explicativos 
resenha 
relatório científico 
relatório oral de experiências 
... 

Instruções e prescrições 
DESCREVER AÇÕES 

Regulação mútua de comportamentos 

instruções de montagem 
receita 
regulamento 
regras de jogo 
instruções de uso 
comando diversos 
textos prescritivos 
... 

 

Nessa proposta, os autores defendem que em todos os anos/ciclos da escolaridade 

devem ser trabalhados gêneros de todos os cinco agrupamentos. Para justificar tal 

encaminhamento, eles se fundamentam na hipótese de que há afinidade entre os gêneros 

agrupados e isso contribui para que haja transferência de aprendizagens de um para outro. Isto 

significa que o mesmo gênero pode ser abordado em diversos momentos da escolarização 

sendo que, em cada abordagem, as aprendizagens se efetuam num crescente grau de 

complexidade. 

Portanto, de acordo com este enfoque, que os autores denominaram de aprendizagem 

em espiral, os gêneros de todos os agrupamentos (relatar, narrar, descrever ações, expor e 
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argumentar) devem ser trabalhados em todos os anos escolares, porém, variando a 

competência que se deseja desenvolver no aluno, que deverá ter um aprofundamento cada vez 

maior. 

Considerando que os gêneros da ordem do argumentar são quase ausentes das salas de 

aula (SOUZA, 2002; LEAL; MORAIS, 2006), e que, conforme Schneuwly e Dolz (2004), 

podem ser trabalhados pela escola desde as séries iniciais, apresentaremos no próximo 

capítulo uma breve reflexão sobre esses gêneros, dando destaque ao artigo de opinião, 

instrumento de estudo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 TEXTOS DA ORDEM DO ARGUMENTAR 

Este capítulo objetiva discutir a abordagem apresentada por alguns autores acerca da 

conceituação dos gêneros da ordem do argumentar. Em decorrência das características que os 

distinguem dos demais, esses gêneros exigem do leitor habilidades específicas para sua 

compreensão. Daí a necessidade de destacar a relevância de seus elementos composicionais e, 

sobretudo, de suas condições de produção que contribuem para ressaltar a função social da 

escrita em diferentes contextos discursivos. 

Considerando que os alunos já participam de várias esferas comunicativas e que o 

ensino dos gêneros argumentativos é assistemático e pouco freqüente (LEAL; MORAIS, 

2006), sobretudo nas séries iniciais, acreditamos ser necessário investigar se os alunos são 

capazes de se posicionar diante dos fatos que acontecem na sociedade e compreender os 

textos em que os autores se posicionam diante de temas polêmicos. 

A diversidade textual nas práticas escolares do Ensino Fundamental é bastante 

defendida pelos estudiosos que contribuem para sistematizar orientações metodológicas 

contidas em documentos oficiais, tais como os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais - 

Brasil (1997; 1998) e Brasil (2001). Rosenblat (2005, p. 185) reafirma que tal diversidade é 

necessária para “formar indivíduos com competência lingüística para que possam participar 

das mais diversas situações comunicativas”. 

A citada autora defende que os discursos argumentativos, carregando consigo as 

formas ditas ou implícitas de expressar uma tomada de posição em relação aos valores e 

regras da sociedade, necessitam ser exercitados pelos alunos desde o início de sua 

escolaridade. Representam, pois, a oportunidade dos indivíduos exercerem sua cidadania 

mediante a capacidade de se posicionarem em situações que envolvem temas polêmicos. A 

mesma autora declara também que “é, pois, permitindo a emergência das situações 

controversas, das polêmicas, das divergências, que nos acercamos de condições para a 

produção de enunciados que formarão a própria consciência crítica e ética dos sujeitos 

alunos” (ROSENBLAT, 2005, p. 201). 

Nas situações escolares, isto é, aquelas em que existe a intenção de ensinar e aprender, 

os discursos argumentativos devem emergir em condições em que a finalidade comunicativa, 

o interlocutor e o tema sejam claros para os alunos, partindo de gêneros privados do cotidiano 

em direção aos gêneros públicos de maior complexidade. Ainda segundo Rosenblat (2005), as 

situações controversas contribuem para a emergência dos discursos argumentativos que, na 

qualidade de objeto de ensino-aprendizagem, não devem perder sua função social. Isto 
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significa admitir que atividades como a discussão e o debate, em sala de aula, devem 

acontecer com a finalidade de solucionar possíveis problemas sociais polêmicos. 

Focalizando a situação de produção como fator que exerce influência na construção do 

discurso argumentativo, Souza (2003) resgata Chartrand (1995), que chama a atenção para 

alguns elementos através dos quais a situação de produção de um discurso deve ser analisada: 

• O produtor (aqui o autor considera importante atentar para detalhes como: sexo, idade, 

profissão, status social, condição econômica, aparência social, cultural, etc); 

• O leitor empírico; 

• O momento (ano e época em que acontece a atividade discursiva); 

• O lugar geográfico; 

• O lugar social (instituições, normas, ideologia). 

 

Referindo-se ao discurso argumentativo, Souza (2003) declara ainda que os objetos 

desse discurso estão quase sempre carregados de valores, atitudes e crenças, daí seu caráter 

subjetivo. Isto implica em que o locutor deve esclarecer sua tomada de posição para que ela 

seja compreendida; precisa justificá-la para que ela seja aceita; precisa fortalecer suas 

justificativas para que elas não sejam refutadas.  

Assim a mencionada autora resgata Golder (1996), que defende a necessidade do 

locutor desenvolver no seu discurso argumentativo dois tipos de operações psicológicas: a 

justificação e a negociação, que são desenvolvidas em consonância com as crenças e os 

valores do locutor. Desse modo, argumentar, segundo Souza (2003), “significa justificar uma 

posição levando em consideração o destinatário (interesses e ponto de vista); é também 

negociar, característica que corresponde à dimensão interlocutória (a operação de 

negociação)” (p. 76). Ainda resgatando Golder, a autora concorda que a aceitabilidade dos 

argumentos é condição básica da operação de negociação e que para isto é fundamental que as 

crenças do locutor sejam partilhadas por seu interlocutor.  

 Salienta também que, enquanto as operações de justificação são limitadas aos 

mecanismos de sustentação do discurso (tomada de posição e argumentos), as operações de 

negociação são múltiplas, e uma das mais importantes é a contra-argumentação. Ainda 

fundamentada em Golder (1996), Souza (2003) afirma que o discurso argumentativo pode se 

expressar através de uma tomada de posição, mas sem desenvolvimento dos argumentos, 

assim como pode apresentar-se de forma mais completa, contendo tomada de posição, 

justificação, negociação e conclusão. 
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Em Bronckart (2003), encontramos referência à seqüência argumentativa organizada 

em quatro fases: 

 

• a fase de premissas (ou dados), em que se propõe uma constatação de 
partida; 

• a fase de apresentação de argumentos, isto é, de elementos que orientam 
uma conclusão provável; podendo ser esses elementos apoiados por 
lugares comuns (topoi), regras gerais, exemplos, etc.; 

• a fase de apresentação de contra-argumentos, que operam uma restrição 
em relação à orientação argumentativa e que podem ser apoiados ou 
refutados por lugares comuns, exemplos, etc.; 

• a fase de conclusão (ou de nova tese), que integra os efeitos dos 
argumentos e contra-argumentos (p. 226/227). 

 

Aquele autor também admite que o discurso argumentativo pode ser realizado de 

modo que se passa da premissa ou dos argumentos à conclusão. Neste caso, os outros 

elementos ficariam implícitos. E pode também possuir mais fases explícitas ao apresentar uma 

tese, entrelaçar os argumentos e os contra-argumentos e ainda desenvolver múltiplos suportes 

para uns e/ou para outros. Essa abordagem é importante porque, como sabemos, o caráter 

interativo do texto às vezes permite ocultar elementos que deverão ser compartilhados entre o 

autor e o leitor. 

Schneuwly e Dolz (2004), quando classificaram os gêneros em cinco agrupamentos, 

apresentaram os gêneros da ordem do argumentar como textos pertencentes a domínios 

sociais de controvérsias. São textos cujas capacidades dominantes de linguagem expressam 

sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição. Apresentam como exemplos: 

textos de opinião, diálogo argumentativo, cartas de leitor, carta de solicitação, deliberação 

informal, debate regrado, assembléia, discurso de defesa (advocacia), discurso de acusação 

(advocacia), resenha crítica, artigos de opinião ou assinados, editorial, ensaio. 

Considerando a importância dos textos argumentativos no desenvolvimento do 

pensamento crítico e, conseqüentemente, no caminho do exercício da cidadania, fizemos 

opção por utilizar o gênero artigo de opinião para o estudo da compreensão textual de crianças 

do Ensino Fundamental. Trata-se de um gênero que circula na área jornalística cujo campo de 

comunicação, além de informar, também forma opinião sobre idéias e acontecimentos. O 

gênero destacado costuma ser veiculado através de revistas e jornais que circulam na 

sociedade. A seguir vamos apresentar uma breve análise sobre o gênero artigo de opinião, 

tentando dar ênfase aos elementos que o compõem, além de destacar sua importância como 

instrumento de formação do pensamento crítico. 
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3.1 O gênero artigo de opinião 

Levando em conta a importância de destacar os contextos sociais em que circulam os 

textos, buscamos refletir sobre os espaços de interlocução em que os textos da ordem do 

argumentar aparecem. Além de outras esferas, podemos destacar a esfera científica e a 

jornalística. Decidimos optar, neste trabalho, pela esfera jornalística.  

Segundo Benites (2001), a leitura do texto jornalístico é imprescindível à formação do 

leitor crítico, já que o jornal exerce uma função polêmica, através da utilização de dispositivos 

sutis, reveladores da valorização ou do menosprezo de determinados fatos. 

Ainda de acordo com Benites (2001), todo jornal reserva seções ou páginas inteiras 

para artigos opinativos. Alguns seguem o enfoque ditado pelo editorial, outros, muitas vezes 

escritos em primeira pessoa, expressam pontos de vista diferentes sobre um mesmo tema, 

ficando sob a responsabilidade de quem os assina. Tais publicações, segundo a referida 

autora, possuem o propósito de estimular o debate dos problemas locais, nacionais e mundiais 

e refletem as diversas tendências do pensamento contemporâneo. 

A citada autora ainda afirma que todos os jornais costumam apresentar colunas que 

trazem pequenas notas sobre os bastidores da política, cada uma delas exibindo títulos 

bastante sugestivos. Relatam-se aí, em geral, declarações inusitadas de personagens da 

política a respeito de um opositor ou de um fato adverso, além de episódios inéditos, recentes 

ou não, na maioria das vezes, envolvendo figuras do cenário político. 

Os gêneros jornalísticos, por apresentarem temas polêmicos e atuais, possibilitam a 

discordância de opinião. Essa é a principal característica do artigo de opinião, cuja tipologia 

tem sido pouco investigada no Brasil, daí nossa opção por este gênero neste trabalho. 

Considerando a importância de se destacar os gêneros da esfera jornalística como 

objetos de aprendizagem, Rodrigues (2005) afirma que atualmente a esfera jornalística 

representa, com maior ênfase, as posições político-ideológicas dos grupos sociais dominantes. 

Daí a autora defender que os diferentes gêneros jornalísticos entrem na escola como objetos 

de ensino/aprendizagem. Ela assegura que isto contribuirá para que os alunos construam 

conhecimentos lingüístico-discursivos necessários à compreensão e produção desses gêneros. 

Afirma também que o caminho para o exercício da cidadania passa pelo posicionamento 

crítico diante dos discursos. 

 Em relação à tomada do artigo de opinião como objeto de aprendizagem, Rodrigues 

(2005) defende que, além do ensino-aprendizagem do modo de construção do discurso 

argumentativo, essa prática pedagógica se justifica pela sua relevância social para as classes 

excluídas. Continua sua defesa do ensino desse gênero afirmando que 
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O artigo é um dos gêneros através dos quais, institucionalmente, o leitor pode 
se colocar na posição de autor. Levar a público, quer no jornal da escola, do 
bairro, do sindicato, de circulação mais ampla, é tornar-se interlocutor, não 
espectador, dos acontecimentos sociais. O domínio da produção desse gênero 
pode se constituir como um dos instrumentos para o ‘exercício da cidadania’ e 
para a ‘participação plena no mundo letrado’ (PCNs, 1998), para a 
participação na esfera jornalística (RODRIGUES, 2005, p. 219). 

 

 Levando em conta seus elementos estruturais, o artigo de opinião é um gênero de 

discurso em que se busca convencer o outro de uma determinada idéia, influenciá-lo, 

transformar os seus valores por meio de um processo de argumentação a favor de uma 

determinada posição assumida pelo autor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. 

Daí ser indispensável, para a produção de um artigo de opinião, que haja uma questão 

controversa a ser debatida, um tema específico que provoque uma polêmica em determinados 

contextos sociais. 

É um gênero característico do jornalismo opinativo. Pode apresentar-se impresso e 

multimídia (via Internet). Seu autor normalmente é alguém que não pertence à instituição que 

o publica, porém assume muitas vezes a posição de colaborador do jornal. Ocupa papel de 

destaque na sociedade (escritor, pesquisador, político, empresário, jornalista, etc), escreve 

sobre determinado fato que é assunto da atualidade, apresentando e sustentando seu ponto de 

vista. 

O artigo de opinião, por caracterizar-se como um discurso argumentativo, pode 

apresentar, em sua estrutura, uma tomada de posição, uma justificação ou argumentos e uma 

conclusão. Expõe o ponto de vista do autor em relação à tema da atualidade o qual expressa 

sua tomada de posição. Após defender sua tese com diferentes argumentos, muitas vezes 

reafirma a posição adotada no início do texto. 

De acordo com Bräkling (2005), as marcas lingüísticas relevantes presentes no artigo 

de opinião revelam: a organização do discurso quase sempre em terceira pessoa; o uso do 

presente do indicativo ou do subjuntivo na apresentação da questão, dos argumentos e contra-

argumentos; a possibilidade de uso do pretérito em uma explicação ou apresentação de dados; 

a presença de citação de palavras alheias; a articulação coesiva por operadores 

argumentativos. 

Em relação à composição desse gênero, Rodrigues (2005) afirma que uma de suas 

características é a heterogeneidade. A autora explica que, na configuração composicional do 

artigo de opinião, poderão ser encontrados, além do tipo argumentativo, fragmentos de outros 
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tipos textuais. Para exemplificar, ela cita os relatos que são utilizados no gênero como 

estratégias discursivas de sustentação da argumentação. 

Para Kaufman e Rodriguez (1995, p. 27), os artigos de opinião, 

 

Em virtude de sua intencionalidade informativa, apresentam uma 
preeminência de orações enunciativas, embora também incluam, com 
freqüência, orações dubitativas e exortativas devido à sua trama 
argumentativa. As primeiras servem para relativizar os alcances e o valor da 
informação de base, o assunto em questão; as últimas, para convencer o leitor 
a aceitar suas premissas como verdadeiras. 

 

As autoras supracitadas salientam também que, para interpretar estes textos, é 

indispensável captar a postura ideológica do autor, identificar os interesses a que serve e 

precisar sob que circunstâncias e com que propósito foi organizada a informação exposta. 

Considerando que a função do artigo de opinião é argumentar, expressar um ponto de 

vista a respeito de determinado assunto, de um modo geral, a intenção comunicativa deste 

gênero é convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões, em face da 

evidência das provas e à luz de um raciocínio coerente e consciente. O texto opinativo, 

canonicamente, parte da informação para a opinião e é construído a partir de um tema para o 

qual se apresenta uma tese ancorada em argumentos. 

Concluindo esta breve reflexão sobre o artigo de opinião, concordamos que, para 

produzir ou compreender textos desse gênero, faz-se necessário ter disponíveis conhecimentos 

prévios sobre os temas tratados e capacidades para lidar com textos que muitas vezes 

veiculam, num mesmo espaço, pontos de vista diversos sobre um mesmo tema. Para refletir 

sobre tais capacidades, desenvolvemos, nos capítulos 4 e 5, reflexões sobre a produção e a 

leitura de textos da ordem do argumentar. 
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CAPÍTULO 4 PRODUÇÃO DE TEXTOS DA ORDEM DO ARGUMENTAR 

Ler e produzir textos são atividades que, embora interligadas, possuem características 

distintas. Na produção de textos da ordem do argumentar, por exemplo, as pessoas precisam 

expor e defender seu próprio ponto de vista, enquanto que, na leitura, elas têm que identificar 

o ponto de vista do outro e analisar a consistência dos argumentos utilizados. Neste capítulo, 

abordaremos a produção de textos argumentativos produzidos por crianças, buscando verificar 

que capacidades argumentativas elas são capazes de demonstrar, a fim de compará-las com as 

capacidades argumentativas necessárias à leitura. Sendo assim, apresentaremos breves 

reflexões sobre as condições necessárias para produzir o discurso argumentativo e 

comentários sobre alguns estudos desenvolvidos acerca das capacidades de produção de 

textos da ordem do argumentar, construídas por crianças. 

Acreditamos que a linguagem não é neutra, que é uma forma de expressão usada pelos 

seres humanos para apresentar sua maneira de entender o mundo, mobilizando suas crenças e 

valores para afirmar uma tomada de posição. Daí a necessidade de defender pontos de vista, 

de argumentar para convencer ou persuadir o interlocutor. 

Como já vimos em capítulo anterior, o discurso argumentativo se constitui de uma 

tomada de posição e justificativas. Pode ainda conter refutações e negociações. Na tomada de 

posição o sujeito revela seu posicionamento em relação ao tema que está sendo tratado. 

Através da operação de justificação são identificados os argumentos que dão sustentação à 

tomada de posição. Dependendo da interação estabelecida entre os interlocutores, poderá 

haver necessidade de justificar a justificativa assim como poderão existir contra-argumentos 

que são objeções à proposição defendida. Finalmente, a conclusão deve estabelecer relação 

entre a tomada de posição e os argumentos.  

No discurso argumentativo ainda podemos destacar sua dimensão lingüístico-

discursiva através da qual o autor faz uso de unidades lingüísticas que revelam as relações de 

implicação ou autonomia do seu texto com o contexto. Na relação de implicação, o 

sujeito/autor atesta seu envolvimento através da referência aos interlocutores, tempo e lugar 

em que ocorre a enunciação. Já na relação de autonomia, o autor apaga do seu discurso as 

marcas de pessoa, tempo e lugar. 

As modalizações, também bastante presentes no discurso da ordem do argumentar, são 

marcas do posicionamento do autor em seu discurso. São avaliações em relação ao tema em 

questão. Poderão representar verdades prováveis, apreciações afetivas ou morais do sujeito, 

valores ou regras do mundo social em um discurso em que o autor ora se compromete com a 

fala, ora se mostra totalmente afastado dela. 
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Os mecanismos de textualização, revelados através de determinadas unidades 

lingüísticas, indicam coesão para garantir a coerência textual. Em relação ao discurso da 

ordem do argumentar, eles articulam a tomada de posição, os argumentos e a conclusão. 

Em capítulo anterior, também vimos que a produção de textos acontece num 

determinado tempo histórico, num determinado espaço geográfico e que também depende das 

posições sociais hierárquicas em que estão situados seus autores. Sendo assim, concordamos 

com Rosenblat (2005, p. 189) quando afirma que “a possibilidade de se estabelecer um 

discurso argumentativo depende das relações sociais entre os interlocutores”. 

Considerando que os textos resultam da necessidade comunicativa em contextos de 

interlocução, Leal (2004) não admite estruturas pré-formadas em relação à organização dos 

textos argumentativos. Essa autora defende que os modelos textuais são variados e dependem 

do contexto de produção e dos conhecimentos prévios dos autores. Para ela, também ao 

argumentar, são muitas as maneiras possíveis para atender aos objetivos de uma interação 

cujos propósitos estão intimamente ligados às representações sobre os contextos de 

interlocução. Salienta também que o conhecimento prévio sobre uma determinada área de 

interlocução e dos gêneros textuais que surgem a partir desse contexto possibilita a escrita dos 

textos. 

No entanto, há autores (GOLDER e COIRIER, 1996 apud LEAL, 2004) que propõem 

que há uma estrutura argumentativa “ideal”, que eles denominam de “argumentação 

elaborada”. Em diferentes estudos, esses autores buscam investigar se crianças, jovens e 

adultos são capazes de produzir tal estrutura. Segundo Leal (2004, p. 121), 

 
Golder e Coirier (1996), através de um levantamento bibliográfico sobre o 
tema, apresentaram resultados de vários experimentos realizados por 
diferentes pesquisadores em que crianças e adultos foram conduzidos a definir 
os fatores constituintes dos discursos argumentativos e a produzir “textos 
argumentativos”. Os autores concluíram que, aos dez anos, as crianças podem 
produzir e reconhecer estrutura argumentativa mínima (ponto de vista e 
justificativa), mas é apenas aos 15/16 anos que o domínio do processo de 
negociação, que envolve conhecimento do ponto de vista do oponente 
(geralmente através do uso do contra-argumento), faz-se presente. 
 

 

Tais resultados, no entanto, precisam ser pensados a partir de reflexões sobre quais 

capacidades e conhecimentos são exigidos para a construção dos textos em diferentes 

situações de interação que exigem a adoção de gêneros textuais distintos. Podemos afirmar 

que em diferentes situações, capacidades distintas estão envolvidas no trabalho de produção 

de textos da ordem do argumentar, tais como: expressar de modo explícito seu próprio ponto 
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de vista ou inserir pistas para que o leitor possa inferi-lo; decidir quais e quantas justificativas 

devem ser inseridas no texto; inserir as justificativas no texto de modo claro usando 

articuladores apropriados para encadeá-las, quando necessário; inserir diferentes vozes no 

texto, de modo a expressar diferentes posições sobre um dado tema; usar pistas para indicar 

relações de hierarquia entre os argumentos utilizados, dentre outras. Algumas dessas 

capacidades foram investigadas, como veremos a seguir. 

Estudando o desenvolvimento da escrita argumentativa, Santos (1997) analisou 

redações produzidas por alunos de segunda, quinta e oitava séries do Ensino Fundamental e 

da primeira e terceira séries do Ensino Médio. Segunda a autora, os resultados mostraram que 

não houve dificuldades na apresentação do posicionamento e da justificação de pontos de 

vista. A partir da segunda série, a maioria dos sujeitos foi capaz de apresentar esses elementos 

da escrita argumentativa em seus textos. Já em relação à geração de contra-argumentos, 

Santos (1997) afirma que nessa tarefa nenhum dos alunos da segunda e apenas metade dos 

alunos das demais séries foram capazes de apresentar esse elemento argumentativo em seus 

textos escritos. Vale salientar que essa dificuldade não foi registrada em situações em que os 

alunos se expressavam através de textos orais. 

Discutindo tal resultado, a autora argumenta que a passagem de uma organização 

discursiva dialógica de comunicação oral para uma organização discursiva monológica de 

comunicação escrita poderá oferecer dificuldades para a geração de contra-argumentos em 

produções de escritores em desenvolvimento devido à ausência de um oponente presente no 

momento da produção do discurso. Segundo essa autora, o autor tem que representar ou 

antecipar possíveis objeções, colocando-se no lugar do outro e essa seria uma dificuldade das 

crianças. 

Em outro trabalho, Leitão e Almeida (2000) desenvolveram um estudo cujo propósito 

se constituiu em investigar os níveis de desempenho alcançados por crianças de diferentes 

idades e graus de escolaridade em relação à antecipação de contra-argumentos para um ponto 

de vista defendido. As autoras entendem como contra-argumento qualquer idéia citada 

durante o processo de argumentação que enfraqueça o ponto de vista defendido. 

Os resultados mostraram que 77% das crianças, a partir da segunda série (sete - oito 

anos) foram capazes de produzir textos cuja estrutura argumentativa apresentava um ponto de 

vista e, no mínimo, uma justificativa. Em relação à utilização de contra-argumentos, os 

estudos constataram um significativo crescimento ao longo da escolarização, pois enquanto 

apenas 27% das crianças de segunda série conseguiram antecipar contra-argumentos em seus 

textos escritos, esta atividade se tornou sistemática entre os alunos da quarta série (dez - onze 
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anos). Sendo assim, as autoras defendem o surgimento precoce da operação de justificação na 

escrita argumentativa infantil e destacam que não se encontram no plano da justificação os 

principais obstáculos que as crianças precisam superar para dominarem a produção de textos 

argumentativos. Segundo as autoras, é a capacidade de inserir contra-argumentos que se 

mostra mais problemática para as crianças. Supomos que tal dificuldade precisa ser mais bem 

investigada, considerando-se os gêneros textuais produzidos e as condições de produção. 

Levando em conta a necessidade de um ensino sistemático e articulado que considere 

as intersecções e diferenças entre os gêneros, Rosenblat (2005) realizou um trabalho cujo 

objetivo se constituiu em desenvolver critérios para a construção de uma seqüência didática 

no ensino dos discursos argumentativos. Esse estudo revelou a capacidade de produção de 

textos argumentativos demonstrada por crianças de séries iniciais. 

A autora afirma que nesse trabalho inicialmente foi solicitada, aos alunos, a escrita de 

um diálogo fictício entre pai/mãe e filho, em que o filho tentava convencer os pais a comprar 

um brinquedo. A análise dos resultados levou à constatação de que as crianças-autoras foram 

capazes de produzir diálogos argumentativos escritos com inserção de argumentos. No 

entanto, nos textos, as cadeias argumentativas apareceram nas falas do interlocutor 

representado por um adulto. Segundo Rosenblat (2005), o interlocutor-personagem 

representado pela criança apenas tentava persuadir utilizando a insistência ou apelo 

emocional. Aqui a autora admitiu a hipótese que as crianças representaram, em seus textos, a 

idéia de que a autoridade exercida pelo adulto sobre a criança e a relação familiar estabelecida 

entre ambos não contribuiu para que a criança-personagem assumisse o papel de 

argumentadora. Assim, fica evidenciado que as crianças, ao escreverem seus textos, 

utilizaram estratégias resultantes do modo como concebem o uso da argumentação nas 

atividades diárias. 

Em um segundo momento da pesquisa, os alunos foram convidados a escrever uma 

carta para alguém com quem mantivessem uma relação mais distante: a funcionária 

responsável pela biblioteca da escola. Eles deveriam solicitar melhores condições para 

acomodar os livros da biblioteca da classe. Nesta segunda situação de produção, os alunos 

demonstraram o conhecimento que possuíam em relação aos textos que circulam no contexto 

escolar (circulares aos pais), adotando para o seu texto a diagramação e estrutura 

predominante daquele gênero. A autora afirma que nesta situação as crianças justificaram seu 

pedido e inseriram contra-argumentação. Aqui, o interlocutor-criança, autor do texto, inseriu 

argumentos nos textos, mesmo dirigindo-se para o interlocutor-adulto. A pesquisadora 

salientou que as crianças, nesta situação, consideraram que o personagem criança (eles 
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próprios) deveria argumentar sobre o pedido. Ou seja, utilizaram estratégias adequadas ao tipo 

de situação, pois apesar da assimetria entre os interlocutores, o tipo de relação era menos 

familiar e a insistência e o apelo próprios das relações familiares não seriam estratégias 

adequadas. Assim, a autora mostra que as crianças têm capacidade de variar as estratégias a 

partir das representações sobre a situação de interlocução e dos destinatários. 

Analisando seus dados, Rosenblat (2005) levantou, então, alguns aspectos que julga 

importantes na produção do discurso argumentativo: a) a importância do discurso se realizar 

em situações reais e significativas – A autora alega que o interlocutor estando situado pode 

antecipar as estratégias argumentativas adequadas ao perfil do destinatário; b) a migração 

para a produção escrita de elementos da linguagem cotidiana e dos gêneros primários – A 

autora continua suas reflexões afirmando que, embora seja comum usar marcas da oralidade 

na escrita, principalmente nos gêneros mais semelhantes ao das relações coloquiais orais 

(carta pessoal, gênero mais conhecido pelos alunos), há uma tendência a usar expressões mais 

formais quando isso é necessário (as crianças desta pesquisa, ao produzirem a carta de 

solicitação, se preocuparam em procurar vocabulário mais freqüente neste tipo de material).  

Considerando a necessidade de investigar a produção de um gênero mais distante das 

situações cotidianas, a autora solicitou aos alunos um ensaio argumentativo sobre o direito 

dos índios brasileiros à posse da terra. Os interlocutores seriam os leitores de um jornalzinho 

da classe. Nesta situação, os alunos não desenvolveram cadeias argumentativas consistentes. 

A autora atribuiu tais resultados à natureza do tema, pois a instituição escolar teria uma 

posição já consolidada sobre o direito dos índios. Assim, os alunos não teriam necessidade de 

argumentar a favor dos índios e nem teriam condições de posicionar-se contra eles, já que 

teriam que assumir o papel de “aluno” nesta instituição. Por outro lado, o gênero solicitado 

era muito distante dos usualmente produzidos pelos alunos. 

Diante desses resultados, a pesquisadora realizou uma intervenção, com discussão 

sobre o modo de vida e problemas dos índios e reflexões sobre aspectos da discursividade e 

recursos lingüísticos dos ensaios argumentativos. Após essa etapa, as crianças produziram um 

ensaio sobre "os índios e a escola". Nestes textos, foram encontrados vários tipos de 

justificativas e foi constatada a presença de contra-argumentação. 

A partir da comparação entre as diferentes situações de escrita, podemos citar alguns 

aspectos importantes para a compreensão dos resultados desse estudo: a discutibilidade dos 

temas (essa discutibilidade se relaciona não só à natureza social do tema, mas também está 

vinculada à situação de produção); a maturidade cognitiva dos interlocutores; o 
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posicionamento ideológico dos mesmos e as características do espaço institucional em que o 

discurso for enunciado; dentre outros. 

Souza (2003) também desenvolveu um estudo que evidenciou a capacidade das 

crianças de produzir textos argumentativos desde o início da escolarização quando ainda 

estavam se alfabetizando. A autora realizou experimento com quarenta crianças distribuídas 

em duas classes cujas idades variavam entre cinco e sete anos. Embora a metade delas já 

tivesse freqüentado escola antes, a maioria ainda não sabia ler nem escrever. Através de um 

trabalho de intervenção, o estudo acompanhou a evolução das crianças durante dois anos, em 

relação à produção de textos de opinião. 

Segundo a autora, seu estudo analisou os textos das crianças considerando a situação 

de produção dos textos de opinião, a dimensão argumentativa, a dimensão lingüístico-

discursiva e os mecanismos de textualização. 

Souza (2003) concluiu que a criança que é exposta a práticas de produção de textos 

que levem à produção de diferentes gêneros, mesmo no início do letramento escolar, 

internaliza os elementos constitutivos dos gêneros trabalhados. A autora mostrou que as 

crianças, sujeitos do seu estudo, chegaram ao final da pesquisa produzindo textos com 

características de texto de opinião. Inicialmente, explicitavam apenas a tomada de posição 

sustentada por um argumento. Porém, a prática sistemática de leitura e produção textual, 

submetida a condições de produção mais amplas (temas polêmicos, destinatário real, 

orientação oral no momento da produção, objetivo claro e interessante) possibilitou a 

produção de textos de opinião mais completos. 

Considerando que as crianças que participaram desse estudo se encontravam na faixa 

etária entre cinco e sete anos, torna-se bastante significativa a afirmação da autora: “a criança, 

na fase de letramento escolar, é capaz de argumentar por escrito, defender sua opinião e 

justificá-la, por meio de argumentos, chegando a elaborar uma argumentação negociada” 

(SOUZA, 2003, p. 182). Concluindo seu estudo, a autora ressalta que para ampliar a 

justificação, utilizada inicialmente pelas crianças, para uma forma mais elaborada foi 

necessário considerar não só a importância da situação de produção, mas também insistir num 

trabalho sistemático de leitura e produção de textos. 

Acreditamos que, como as atividades de leitura e produção de texto referidas por 

Souza (2003) eram mediadas pela pesquisadora/professora, as crianças foram expostas a 

várias situações de ensino que contribuíram para a aprendizagem e caracterizam o processo de 

intervenção que fez parte de sua pesquisa. Assim, as crianças foram estimuladas a 

desenvolver diferentes estratégias argumentativas. 
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Também com o objetivo de analisar algumas estratégias de argumentação adotadas por 

crianças em textos escritos e os efeitos do contexto escolar sobre essas estratégias, Leal 

(2004) conduziu alunos de 12 turmas de séries iniciais a produzirem textos escritos.  

A autora constatou em seu estudo que as crianças não tiveram dificuldades para 

apresentar os pontos de vista em seus textos. Destaca, inclusive, uma diversidade de 

estratégias na apresentação desse componente argumentativo, pois enquanto algumas turmas 

explicitavam seus pontos de vista, outras o faziam através de procedimentos inferenciais. 

Além de apresentar claramente os pontos de vista, os alunos, sujeitos de seu estudo, também 

foram capazes de justificá-los, inclusive diversificando os componentes da justificação, 

utilizando a justificativa da justificativa. 

Vale salientar que as crianças, sujeitos desse estudo, eram alunos de 2ª, 3ª e 4 ª séries 

do Ensino Fundamental, portanto encontravam-se na faixa etária entre 8 e 12 anos. Segundo a 

autora, em todas as séries houve predominância de textos com explicitação do ponto de vista 

(71,8%), havendo também estratégias de uso de pistas para que o leitor pudesse inferir os 

pontos de vista por meio de subentendidos. Na maior parte dos textos, os alunos justificaram 

seus pontos de vista (85,9%), havendo, também, presença de textos com justificativa da 

justificativa (44,2%) e contra-argumentação (41%).  

Em relação aos resultados referentes aos alunos da 4ª série, os dados revelaram que 

93,4% elaboraram pontos de vista claros em seus textos, 86,9% apresentaram justificativas 

para defender suas idéias, 45,9% justificaram suas justificativas e 51,3% produziram contra-

argumentos. Vale ressaltar a importância de destacarmos exclusivamente os percentuais 

obtidos pelos alunos da 4ª série em produção textual, a fim de que possamos compará-los com 

os de leitura, objetos de nossa investigação. 

Apesar de ter havido grande disparidade entre as turmas, o que evidencia, segundo a 

autora, efeitos das práticas pedagógicas das professoras ou experiência pregressa dos alunos, 

Leal (2004) afirma que, além de apresentar claramente os pontos de vista, os alunos foram 

capazes de inserir nos textos justificativas, justificativa da justificativa e contra-argumentos.  

Considerando o que foi exposto, acreditamos que as crianças, posicionando-se em 

textos escritos, são capazes de elaborar pontos de vista e de defendê-los através de 

justificativas incluindo, se for necessário, contra-argumentos. Nossa intenção neste trabalho 

será analisar se, em leitura, elas conseguem reconhecer os pontos de vista e os argumentos 

utilizados pelos autores para defender esses pontos de vista. 

Para dar continuidade a essa discussão, abordaremos, no próximo capítulo, algumas 

considerações sobre a concepção de leitura que fundamenta este trabalho e concluiremos 
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fazendo referência às habilidades necessárias para compreender os textos da ordem do 

argumentar. Logo após, apresentaremos nossa metodologia de trabalho e os resultados 

obtidos. 
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CAPÍTULO 5 CONCEPÇÃO DE LEITURA 

Nosso propósito, neste capítulo, é levantar as diferentes formas de entender os 

processos mentais utilizados pelo leitor para compreender um texto escrito. Segundo Kato 

(1995), os estudos sobre o aprendizado da leitura desenvolveram-se a partir do interesse da 

sociolingüística, preocupada em solucionar dificuldades em alfabetização das populações que 

apresentam diferenças dialetais, e da psicolingüística, quando descobriu os processos 

interativos envolvidos na leitura. 

A mencionada autora ainda salienta que, no Brasil, o interesse pela leitura 

desenvolveu-se a partir da constatação, por parte dos pesquisadores, das inúmeras 

dificuldades apresentadas pelos alunos, não só diante dos textos em língua estrangeira como 

também em língua materna. “A partir daí professores e pesquisadores de língua materna e de 

língua estrangeira passam a ter um objetivo comum: compreender melhor os processos 

subjacentes à leitura e à formação do bom leitor” (KATO, 1995, p. 2). 

Analisando teses de pesquisadores das áreas das ciências da cognição e da inteligência 

artificial, Coracini (1995) registra que o estudo da leitura ganhou duas posições teóricas 

opostas que correspondem aos dois tipos básicos de processamento de informação: a hipótese 

top-down ou descendente e a hipótese bottom-up ou ascendente. A primeira é identificada 

como sendo dependente do leitor e a segunda, como dependente do texto.  

A abordagem ascendente pressupõe um texto cujo significado estaria diretamente 

relacionado à sua representação formal, cuja composição inicia das partes menores para as 

maiores. É uma abordagem que considera que o leitor, perante o texto, processa seus 

elementos componentes, começando pelas letras, continuando com as palavras, frases... em 

um processo ascendente, seqüencial e hierárquico que leva à compreensão do texto. Ainda de 

acordo com Coracini, esta hipótese é oriunda de uma visão estruturalista e mecanicista da 

linguagem, segundo a qual o sentido estaria contido nas palavras e frases. Ao leitor caberia 

apenas a tarefa de decodificar, cujo mecanismo se processa através da junção de letras para 

formar sílabas, de sílabas para formar palavras, de palavras para formar frases e de frases para 

formar o texto. 

Coracini (1995) também afirma que, nesta concepção de leitura, o significado do texto 

é independente do sujeito e da situação de enunciação. A informação encontra-se no texto em 

si, nos elementos formais que o compõem. O leitor é apenas um receptor, cabendo a ele 

construir o sentido a partir da decodificação. Sintetizando, a autora faz uma analogia entre 

esta hipótese e a construção de qualquer outro objeto: uma composição de “unidades menores 

combináveis e recombináveis entre si” (CORACINI, 1995, p. 14).  
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Considerando a necessidade de desenvolver a aprendizagem em etapas, esta concepção 

de leitura admite um seqüenciamento dos processos envolvidos na decodificação. De acordo 

com esta hipótese, é clara a necessidade de gradação na aquisição de informações e a crença 

de que a aprendizagem se dá linearmente, isto é, começando do mais simples para chegar ao 

mais complexo. Acredita que aprendendo a decodificar, o leitor aprende a inferir 

naturalmente. Pelo processamento ascendente (bottom-up), o leitor constrói o sentido através 

da análise e síntese do significado das partes. Conseqüentemente, é uma abordagem 

composicional que utiliza linearmente e indutivamente as informações visuais do texto.  

A hipótese top-down ou descendente, oriunda da psicologia cognitivista, defende que 

o bom leitor, diante dos dados lingüísticos formais, aciona conhecimentos estruturados 

previamente em sua mente que determinarão o sentido do texto. Trata-se de um modelo 

segundo o qual o processamento ocorre a partir dos elementos maiores até os menores. 

Segundo seus críticos, é um modelo de adivinhação que focaliza o processo de compreensão 

sem explicar como se chega a essa compreensão.  

Esta dimensão preditiva da leitura, segundo Kleiman (2001), foi desenvolvida nos 

estudos de Goodman. Este modelo de testagem de hipóteses apresenta algumas características 

dos modelos interativos de leitura porque, de acordo com ele, a leitura é um processo de 

reconstrução, pelo leitor, de uma mensagem encodificada por um escritor. Segundo Goodman, 

“a leitura é um processo de amostra, predição e adivinhação” (1976 apud KLEIMAN, 2001, 

p. 29). O modelo defende a utilização simultânea das seguintes informações no processo de 

leitura: 

• Informação grafo-fônica (gráfica e fonológica interrelacionadas); 

• Informação sintática (padrões sentenciais, marcadores desses padrões e regras 

transformacionais supridas pelo leitor); 

• Informação semântica (vocabulário, conceitos e experiências do leitor). 

 Para Goodman, a leitura não envolve apenas o input visual, mas também informações 

armazenadas na memória do leitor que, interagindo com as pistas visuais do texto, 

possibilitam-lhe antever ou predizer o que será lido. 

Ainda segundo Goodman, a leitura não é um processo serializado de percepção e 

identidade seqüencial, mas um processo que envolve seletividade e capacidade de antecipar a 

informação. Ele salienta, ainda, que a dificuldade de leitura de uma palavra é removida no 

momento em que esta é inserida num contexto. 

De acordo com Kato (1995), na abordagem descendente (top-down), o leitor usa 

dedutivamente informações extra-textuais que não são visíveis na superfície do texto. Trata-se 
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de um processo que parte da macro para a microestrutura, priorizando a função em detrimento 

da forma. Esta abordagem pode ser considerada como precursora da concepção interacionista 

de leitura adotada pelos teóricos da atualidade, a qual se constitui num terceiro modelo de 

leitura: a perspectiva interacionista. 

Analisando propostas de leitura como interação de processos, Kleiman (2001) afirma 

que as propostas interativas atualmente estão conseguindo um alto grau de especificidade em 

relação à natureza dos processos envolvidos na leitura e na observação de como esses 

processos se relacionam. Salienta ainda que para este nível de especificidade muito têm 

contribuído disciplinas como a lingüística, as ciências cognitivas e a inteligência artificial. 

Ainda segundo aquela autora, trata-se de propostas que demonstram a interação 

existente entre os conhecimentos do leitor e a compreensão do texto. Por exemplo, os 

conhecimentos lingüísticos/discursivos e o conhecimento de mundo são determinantes para a 

compreensão, levando em conta que a compreensão pode ser entendida como o fenômeno que 

acontece no momento em que as informações trazidas pelo texto integram-se aos 

conhecimentos do leitor. 

Kleiman (2001, p. 31) também enfatiza que não se trata de uma interação entre o leitor 

e o autor e sim que “se refere especificamente ao interrelacionamento, não hierarquizado, de 

diversos níveis de conhecimento do sujeito (desde o conhecimento gráfico até o conhecimento 

de mundo) utilizados pelo leitor na leitura”. Aqui a preocupação é centralizada na 

compreensão do texto que também pode ser dificultada tanto pelas limitações do texto como 

pelas limitações do leitor. 

Referindo-se às perspectivas interacionistas de leitura, Kleiman (2001) também atesta 

uma significativa transformação do leitor e do objeto. O primeiro que saiu do lugar de um 

analisador de input gráfico para ocupar a função de um re-criador de significado e o segundo 

que transitou da posição de objeto determinado para a indeterminação do objeto. 

Orlandi (1987) defende que a leitura é produzida na interação social. A citada autora 

atribui grande relevância às condições de produção, tais como: situação, contexto histórico-

social e interlocutores. São esses aspectos, segundo ela, que conferem ao texto o seu caráter 

não acabado. Levando em conta que a leitura representa um confronto de interlocução, a 

legibilidade será fruto da relação do leitor com o texto e com o autor, fato este que contribui 

para caracterizá-la como um processo interativo.  

Considerando as diferentes abordagens acerca dos modelos teóricos defendidos por 

diversos estudiosos da leitura, acreditamos que as abordagens ascendentes e descendentes 

(bottom-up e top-down), respectivamente, servem de base para se compreender os diferentes 
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modelos de leitura. Esses processamentos não são universais e imutáveis, mas são estratégias 

de leitura aprendidas que parecem contribuir significativamente para formar leitores 

caracterizados por habilidades distintas em determinados momentos. 

Assim, os estudos apontam que um leitor maduro sabe fazer uso adequado dos dois 

tipos de processamento no momento necessário. Diante de um assunto desconhecido, utiliza 

mais o processamento ascendente, praticando uma leitura linear, vagarosa, utilizando todas as 

pistas visuais oferecidas pelo texto. E diante de palavras ou temas familiares, o mesmo leitor 

se utiliza de esquemas (conhecimentos estruturados para determinados usos) que lhe 

permitem prever muito do que o texto vai dizer ou adivinhar aquilo que não está explícito.  

Considerando a relevância da dimensão cognitiva, apresentaremos uma análise da 

leitura como um fenômeno que se realiza através de processos cognitivos, focalizando os 

mecanismos mentais desenvolvidos pelo sujeito para processar um texto escrito.  

Objetivando explicar o que acontece em nossa mente quando lemos, Kleiman (2002) 

destaca que os aspectos cognitivos envolvidos na leitura são múltiplos. Para melhor explicá-

los, a autora afirma que a compreensão de um texto se dá através da utilização, pelo leitor, de 

seu conhecimento prévio, isto é, o conhecimento adquirido durante toda sua vida. É na 

interação de conhecimentos de três naturezas (lingüístico, textual e de mundo) que o leitor 

constrói sentido para o texto, daí a leitura ser considerada um processo interativo, como já 

apontamos. 

O conhecimento lingüístico é implícito e não verbalizável. Trata-se do conhecimento 

do vocabulário, das regras da língua e do conhecimento sobre o uso da língua. A autora 

continua suas reflexões declarando que a interação entre os conhecimentos se faz necessária 

principalmente para desfazer ambigüidade ou obscuridade no processamento de um texto. Isto 

significa dizer que quando o leitor não consegue compreender, utilizando apenas seu 

conhecimento lingüístico, outros tipos de conhecimento são ativados para atender à 

necessidade de construir sentido.  

Ainda segundo Kleiman (2002), o conhecimento textual também faz parte do conjunto 

de noções e conceitos sobre o texto e igualmente desempenha papel importante na 

compreensão. Trata-se do conhecimento da estrutura do texto que pode apresentar-se em 

forma de narração, exposição ou descrição, cada uma apresentando elementos que lhes 

caracterizam. A autora ainda enfatiza que o leitor precisa ser exposto a vários gêneros textuais 

porque “o conhecimento de estruturas e de tipos de discursos determinará, em grande medida, 



 49

suas expectativas em relação aos textos, expectativas estas que exercem um papel 

considerável na compreensão” (KLEIMAN, 2002, p. 20). 

Faz referência também a um terceiro conhecimento que contribui para a compreensão 

dos textos. É o conhecimento de mundo ou conhecimento enciclopédico, que diz respeito à 

familiaridade que o leitor possui com os assuntos que estão sendo tratados pelos textos.  

Para exemplificar o conhecimento de mundo, a autora faz referência a uma experiência 

em que foi solicitada a algumas pessoas a leitura de um texto que não apresentava título e 

fazia referências a um herói, seu plano, um planeta, três irmãs que abrem caminhos e criaturas 

aladas que são bem vindas. A compreensão solicitada após a leitura foi bastante 

comprometida pelo desconhecimento que as pessoas tinham de que se tratava de um texto 

falando do descobrimento da América por Colombo. A partir desta informação, todas as 

palavras do texto ganharam sentido. 

 Ao comentar este estudo, Kleiman (2002, p. 22) destaca que 
 

O texto permanece o mesmo, entretanto há uma mudança significativa na 
compreensão devido à ativação do conhecimento prévio, isto é, devido à 
procura na memória (que é o nosso repositório de conhecimentos) de 
informações relevantes para o assunto, a partir de elementos formais 
fornecidos no texto.  

 

Ainda segundo Kleiman, o conhecimento de mundo pode ser adquirido tanto 

formalmente como informalmente. Abrange desde o domínio do conhecimento científico ou 

de fatos históricos até o conhecimento sobre assuntos típicos de nossa cultura, conhecidos 

como esquemas. Os esquemas, segundo ela, fornecem uma grande economia na comunicação 

porque permitem resgatar, através do conhecimento mútuo partilhado, o que ficou implícito. 

Este resgate representa as inferências que o leitor faz ao relacionar coerentemente diferentes 

partes do texto. Destaca este tipo de inferência, derivada do conhecimento de mundo, como 

um processo inconsciente no leitor maduro. Afirma, inclusive, que após a leitura de um texto, 

o leitor se lembra das inferências e não do seu conteúdo literal. 

Esses processos mentais internos, inconscientes, são responsáveis pelas previsões e 

posteriores verificações elaboradas pelo leitor quando processa um texto escrito. São 

estratégias cognitivas de leitura.  

Brandão (2006) defende que, através das estratégias de leitura, o leitor monitora suas 

ações cognitivas para construir sentido. Isto significa que, mediante uma ação intencional, a 
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interação do leitor com o texto, são ativados alguns recursos que a mente utiliza para atribuir 

significados. A citada autora apresenta como exemplos as seguintes estratégias de leitura: 

• Traçar objetivos para a leitura que, além de motivar o leitor, definem como e para 

que o texto será lido; 

• Selecionar informações do texto, pois elas precisam atender às necessidades previstas 

pelos objetivos previamente determinados. Aqui a autora ressalta a importância de o 

leitor saber distinguir entre o que é relevante e o que apenas complementa as 

informações trazidas pelo texto, pois a incapacidade de destacar as idéias principais 

poderá provocar distorções na compreensão. 

• Ativar os conhecimentos prévios que deverão estar continuamente relacionados ao 

conteúdo do texto, embora a autora também chame a atenção para o fato de alguns 

leitores fazerem uso de suas experiências prévias sem considerar a base textual. Alerta 

ainda que, na sala de aula, o professor deverá estar atento para que seus alunos, ao 

utilizar seus conhecimentos prévios, percebam o que pode ou não ser inferido através 

deles. 

• Antecipar sentidos no texto. Guardando uma estreita relação com a utilização de 

conhecimentos prévios, essa estratégia permite a construção de hipóteses sobre o 

conteúdo do texto antes e durante todo o processo de leitura. Esta antecipação permite 

ao leitor utilizar as informações textuais explícitas e suas suposições para prever o que 

ainda virá. Seus conhecimentos prévios sobre o gênero, o autor, o tema e muitos 

outros índices contribuem para que ele elabore diferentes possibilidades de sentido. 

• Elaborar inferências, ou seja, atender à necessidade de preencher as lacunas deixadas 

pelo autor que conta com os conhecimentos prévios do leitor para entender o que ficou 

implícito. As inferências ocorrem graças à interação entre as informações trazidas pelo 

texto e o conhecimento de mundo do leitor. Revela a capacidade que o leitor possui de 

captar o que não está dito no texto de forma explícita. São adivinhações baseadas tanto 

nas pistas textuais como nos conhecimentos que o leitor possui. Aqui o contexto 

contribui decisivamente para a interpretação do texto e para inferir a intenção do autor. 

• Avaliar e controlar a compreensão do texto. Trata-se de uma estratégia através da qual 

o leitor monitora sua leitura para solucionar possíveis dificuldades que geraram 

ambigüidades na compreensão. Aqui, ele comprova ou refuta suas suposições iniciais 

podendo modificá-las, descartá-las ou construir novas hipóteses sobre o texto que está 

lendo. 
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Esses aspectos cognitivos da leitura são referidos por Solé (1998) quando destaca que 

a compreensão do que se lê é produto da clareza e coerência do conteúdo dos textos, da 

familiaridade ou conhecimento da sua estrutura e do nível aceitável do seu léxico, sintaxe e 

coesão interna. Os conhecimentos prévios do leitor precisam ser relevantes para o conteúdo 

do texto, isto é, precisam ser necessários para permitir a atribuição de significado. A partir 

dessas reflexões, Solé refletiu sobre o conceito de estratégias de leitura que se refere a 

“procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, 

o planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e 

possível mudança” (SOLÉ, 1998, p. 70). 

Se as estratégias de leitura referidas por Solé são procedimentos e os procedimentos 

são conteúdos de ensino, a autora defende que é preciso ensinar estratégias para a 

compreensão de textos. Trata-se de procedimentos que contribuem para intensificar a 

lembrança do que se lê, assim como para detectar e compensar os possíveis erros ou falhas de 

compreensão. À medida que o leitor se torna consciente de seus problemas de compreensão e 

aprende a resolvê-los, está adquirindo autonomia para aprender a partir dos textos e tornar-se 

um leitor maduro. 

Defendendo que as estratégias de leitura devem ser ensinadas, Solé destaca alguns 

procedimentos didáticos que considera importantes. Para antes da leitura, a autora propõe 

motivar os alunos, despertando sua curiosidade e interesse para o conteúdo do texto, fornecer 

objetivos para a leitura, ativar os conhecimentos prévios sobre o texto a ser lido e estabelecer 

previsões sobre o texto. Para durante a leitura, o professor deve formular previsões e 

perguntas sobre o que será lido adiante, recapitular, de forma resumida, o que já foi lido e 

esclarecer dúvidas sobre o texto. Após a leitura, as atividades propostas pelo professor 

deverão contribuir para o aluno extrair a idéia principal, elaborar resumo, elaborar esquema 

do texto e responder perguntas sobre seu conteúdo. Diante de tais idéias, a autora revela uma 

clara preocupação em desenvolver nos alunos a capacidade de monitorar sua compreensão 

textual. 

 
...quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão, 
estabelecer relações entre o que lê e o que faz parte do seu acervo pessoal, 
questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer generalizações que 
permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes 
(SOLÉ, 1998, p. 72). 
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Segundo Leal (2004), a monitoração de compreensão é uma atividade que permite ao 

leitor gerenciar suas ações cognitivas envolvidas na leitura em função de um objetivo e 

verificar se o sentido atribuído ao texto se relaciona com seus conhecimentos prévios. Trata-

se de uma habilidade metacognitiva, isto é, uma ação mental gerenciando outras ações 

mentais. É desenvolver uma atividade consciente em torno das atividades cognitivas 

inconscientes elaboradas pela mente do leitor no momento de processar um texto escrito. 

Considerando a complexidade das atividades mentais envolvidas no processo da 

compreensão, o leitor precisa aprender a atuar metacognitivamente sobre sua leitura para se 

tornar um leitor maduro. Precisa aprender a detectar inconsistências que interferem na 

construção do significado. Ainda segundo Leal (2004), um bom leitor, durante a leitura do 

texto, é capaz de reconhecer quando os significados construídos estão sendo integrados de 

forma coerente ou se apresentam lacunas ou falhas. 

Para combater este tipo de dificuldade, Kleiman (2001) refere-se à prática que a escola 

deve adotar para ensinar a leitura, afirmando que  

 

Ensinar a ler, é criar uma atitude de expectativa prévia com relação ao 
conteúdo referencial do texto, isto é, mostrar à criança que quanto mais ela 
previr o conteúdo, maior será sua compreensão; é ensinar a criança a se auto-
avaliar constantemente durante o processo para detectar quando perdeu o fio; 
é ensinar a utilização de múltiplas fontes de conhecimento – lingüísticas, 
discursivas, enciclopédicas – para resolver falhas momentâneas no processo; é 
ensinar, antes de tudo, que o texto é significativo, e que as seqüências 
discretas nele  contidas só têm valor na medida em que elas dão suporte ao 
significado global (KLEIMAN, 2001, p. 151-152). 
 
 

Levando em consideração a importância de o leitor aprender a monitorar sua 

compreensão textual, Solé (1998) defende com muita ênfase o ensino das estratégias de 

leitura, incentivando uma leitura ativa, em que o leitor sabe o que lê e porque o faz, 

assumindo, com ajuda necessária, o controle de sua própria compreensão. Para aquela autora, 

perceber erros ou lacunas de compreensão são apenas um primeiro passo para que o leitor 

exerça controle sobre sua leitura. Para desenvolver uma leitura eficaz, segundo ela, o leitor 

necessita saber agir quando identifica o obstáculo e isto significa aprender a tomar decisões 

importantes ao longo da leitura. 

Como já dissemos anteriormente, quando nos referimos aos conhecimentos prévios 

que interagem na leitura, a capacidade de administrar problemas de compreensão diante de 

um texto também depende do conhecimento das estruturas textuais, das especificidades de 

cada gênero. Daí a importância do leitor familiarizar-se com os elementos que compõem e 
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caracterizam os textos nos diversos contextos comunicativos. No próximo tópico faremos 

uma breve reflexão sobre os conhecimentos necessários para a compreensão dos textos da 

ordem do argumentar. 

 

5.1 Compreensão dos textos da ordem do argumentar 

Considerando a relevância das especificidades de cada gênero, consideramos 

importante destacar o desenvolvimento de habilidades para compreender os textos 

argumentativos. A compreensão textual, conforme discutimos no tópico anterior, acontece à 

medida que os conhecimentos prévios do leitor interagem com as informações trazidas pelo 

texto. Porém, no caso dos textos da ordem do argumentar, ainda há a necessidade de 

utilização de habilidades específicas para os gêneros em destaque. No caso do artigo de 

opinião, por exemplo, o leitor precisa identificar, fundamentalmente, os pontos de vista do 

autor e saber localizar ou inferir seus principais argumentos na defesa desses pontos de vista. 

Pensando no contexto escolar, Bräkling (2005) recomenda que os alunos sejam 

capazes de realizar atividades voltadas para a identificação da  

 

opinião pessoal do escritor; a identificação da questão em debate; o 
reconhecimento da posição defendida pelo autor; a identificação da opinião à 
qual o autor se opunha; as formas de sustentação de opinião apresentadas; a 
localização de dados apresentados para a sustentação; a forma utilizada pelo 
autor para rebater as opiniões contrárias à sua (p. 231). 

 

De acordo com as orientações propostas por esta autora, um artigo de opinião pode ser 

caracterizado a partir de alguns parâmetros inferidos pelas seguintes questões: “Existe uma 

questão polêmica em debate?”; “O autor apresenta uma posição a respeito?”; “O que diz para 

sustentar sua opinião?”; “O que diz para descartar opiniões contrárias à sua?”.  

A citada autora ainda lembra a necessidade de levar os alunos a fazerem referência às 

marcas lingüísticas e discursivas que poderão estar relacionadas com cada uma das 

habilidades presentes na citação apresentada acima. 

Ainda focalizando o contexto escolar, outros aspectos relevantes do texto 

argumentativo são destacados por Chartrand (1995 apud SOUZA, 2003) num momento de 

leitura: “Quem escreve?”; “Para quem?”; “Qual o fim perseguido pelo autor?”; “Em que 

contexto ocorre a troca verbal?”. 

A citada autora justifica suas recomendações didáticas alegando a importância do 

lugar social de produção de um texto, suas influências (aspectos institucionais e ideológicos) e 
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a identificação de componentes explícitos ou implícitos no discurso. Isto significa o 

reconhecimento, pelo leitor, das implicações que existem nesses elementos para a 

compreensão do texto. Daí a importância do leitor aprender a dar respostas às seguintes 

questões: “Como o autor se apresenta?”; “Qual é a imagem que ele dá ao seu leitor?”; “Como 

aparece na situação de interlocução?”; “Qual é a intenção manifesta em seu texto (saberes, 

crenças, atitudes)?”; “Como o autor justifica a escolha de seu leitor?”. 

Pelo que foi exposto neste tópico em relação aos elementos que caracterizam um texto 

argumentativo, podemos elencar, sucintamente, algumas reflexões. Para compreender um 

texto argumentativo como o artigo de opinião, faz-se necessário identificar o tema 

(controverso) que está sendo tratado, os pontos de vista do autor, os argumentos que utiliza 

para defendê-los, as possíveis contra-argumentações e os recursos que utiliza para refutar 

essas contra-argumentações. Neste estudo, discutiremos que essas capacidades envolvem 

outras capacidades mais gerais, tais como localizar informações, elaborar inferências, 

interpretar expressões, dentre outras comuns a outros tantos gêneros textuais. 

Investigar se os alunos de 4a série demonstram tais capacidades é fundamental para 

entendermos as especificidades da leitura dos textos da ordem do argumentar e podermos 

pensar mais aprofundadamente sobre a didática deste ensino. Ou seja, entender quais são as 

principais dificuldades é um primeiro passo para definir objetivos didáticos relativos ao 

ensino da argumentação. 

Outro tema essencial neste debate, como já anunciamos, é a relação entre tais 

capacidades e a capacidade de resumir os textos da ordem do argumentar. Essa comparação é 

importante porque é comum ouvirmos de pesquisadores e outros educadores que a elaboração 

de resumos é uma atividade importante para o ensino da leitura. Entender o que é esta 

atividade e como ela pode ser articulada à atividade didática de leitura é fundamental. No 

próximo capítulo, abordaremos os resumos como tema de importante reflexão para este 

estudo. 

 



 55

CAPÍTULO 6 A ATIVIDADE DE RESUMIR   

Iniciando nossas reflexões sobre este tema, consideramos importante o alerta de 

Machado (2002), que chama a atenção para a confusão terminológica existente no contexto 

escolar em relação ao resumo quando esta atividade se transforma em objeto de ensino. 

Segundo essa autora, naquele contexto, confunde-se o processo de sumarização (operações 

mentais), que acontece durante o processamento de um texto em situação de leitura, com o 

texto-resumo produzido pelo processo de retextualização, entendendo que retextualizar é 

transformar um texto em outro. Vale salientar, no entanto, que no caso da produção do texto-

resumo, é necessário também realizar a atividade de sumarização. 

Neste capítulo, pretendemos abordar, de forma breve, conceitos de texto-resumo e, em 

seguida, passaremos a tratar de temas relativos aos processos de sumarização. Nos dois 

tópicos, iremos enfocar essa esfera de participação social: a escola. 

 

6.1 O texto-resumo  

Neste tópico, apresentaremos diversas conceituações em relação ao resumo. Veremos 

alguns tipos de resumos que circulam no contexto social cotidiano das pessoas e outros que 

atendem a finalidades específicas do meio acadêmico. Esses últimos - gêneros do contexto 

científico -, além de destinarem-se a ensinar leitura, cumprem a função de introduzir os 

pressupostos teóricos, os métodos de coleta e análise dos dados e os resultados das pesquisas 

apresentadas em eventos ou periódicos científicos. 

Therezo (2001, p. 21) conceitua resumo como “a condensação de um texto, inteligível 

em si mesma, redigida em nível padrão de linguagem, com as próprias palavras do leitor 

resumidor”, diferentemente de Silva e Mata (2002), que consideram como resumo diferentes 

gêneros textuais utilizados no cotidiano.  

Para Therezo (2001), resumir se constitui numa atividade própria do mundo da escola 

ou do contexto acadêmico, embora possa, em determinados momentos, representar também 

uma necessidade no contexto profissional das pessoas. A autora afirma ainda que, para 

resumir, o leitor precisa compreender claramente o conteúdo do qual deve descartar detalhes, 

explicações, exemplos, importando apenas destacar as idéias principais num discurso próprio, 

coeso, coerente e fiel ao texto original. Segundo ela, o sucesso na atividade de resumir é 

decorrente do “entendimento do texto original, em sua totalidade. O que determina a 

percepção da hierarquia das informações nele contidas, permitindo ao leitor resumidor 

detectar o menos e o mais importante” (THEREZO, 2001, p. 21). 
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Enquanto a citada autora enfatiza o resumo como um gênero escolar em sua 

conceituação, verificamos, através de outros autores, como Silva e Mata (2002), que esse 

conceito, o de resumo, ultrapassa os limites das instituições cuja função é a pesquisa 

científica, o ensino e a conseqüente divulgação desses trabalhos. 

Considerando a finalidade discursiva presente nessa atividade, Silva e Mata (2002) 

afirmam que os resumos, admitidos como gêneros, são práticas de produção de linguagem, 

produzidas e utilizadas para atender a diversas necessidades sociocomunicativas. Essas 

autoras apresentam uma classificação na qual constam os principais tipos de resumos 

produzidos nas diferentes atividades do cotidiano (resumo de telenovela, resumo de filme, 

resumo jornalístico de texto, resumo literário) e tipos de resumos produzidos na vida 

acadêmica (resumo de tese ou dissertação, resumo para anais de congressos e o resumo 

escolar).  

Em relação aos resumos utilizados fora do contexto acadêmico, podemos acrescentar à 

lista apresentada pelas autoras: resenha crítica de livros, resenha crítica de filmes, sinopse de 

filmes, resumo de notícias, etc. São textos que aparecem em diferentes situações de 

comunicação, apresentando informações selecionadas e resumidas de um outro texto. Apesar 

de serem classificados como resumos, são textos diferentes quanto às finalidades sociais e 

quanto à organização. Num resumo crítico de um filme, por exemplo, o autor, um especialista 

em cinema, tem por objetivo dar as informações centrais mínimas sobre o filme e convencer o 

leitor a assistir (ou não) à obra cinematográfica. Dirige seu texto a um destinatário específico: 

as pessoas que gostam de cinema e, possivelmente, elabora sua produção em momento 

imediatamente anterior à data de exibição, enviando para ser publicado em jornais e revistas. 

Aqui o autor, além de sintetizar os principais fatos narrados, também expressa sua opinião 

sobre eles e sobre a qualidade geral da obra. São objetos de sua análise tanto o trabalho do 

produtor como o desempenho dos atores. Já a sinopse que encontramos nas capas dos filmes 

de locadora ou nos roteiros das páginas de jornais destinadas a divulgar estes eventos, se 

constitui, geralmente, apenas de um breve resumo dos principais fatos da história. 

Focalizando os resumos de notícias que são publicados na primeira página dos jornais, 

verificamos que eles têm o objetivo de chamar a atenção do leitor para um fato que está sendo 

relatado em página específica para aquele assunto. Trata-se de um convite para que o leitor 

procure ler o texto completo e conheça o fato com mais detalhes. Seu autor geralmente é um 

jornalista especializado no tipo de assunto tratado pelo texto (política, economia, vida urbana, 

esportes, etc). Seus destinatários são pessoas que gostam de ler sobre aquele assunto. Esses 
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textos cumprem exigências técnicas próprias do contexto jornalístico em relação ao número 

de linhas e colunas que deve conter em sua organização. 

Fazendo referência aos resumos acadêmicos, evidenciamos que alguns desses gêneros 

surgem para comunicar informações sobre resultados de pesquisa (abstract, resumo de artigo 

em periódico, resumo para anais de congressos, esquemas para exposição oral) e outros para 

organizar/sistematizar informações para estudo. Estes últimos, segundo Silva e Mata (2002), 

poderão se constituir em fonte de consulta para a produção de outros gêneros acadêmicos, tais 

como: resenha crítica, artigo, relatório de pesquisa, palestra, conferência, etc. 

Os resumos científicos que circulam no contexto acadêmico possuem características e 

finalidades específicas e normalmente estão submetidos a rígidas normas acadêmico-

científicas. Os abstracts ou resumos introdutórios a artigos científicos, segundo Machado 

(2002), são produzidos em primeira ou terceira pessoa pelos próprios autores do texto 

original. Destinam-se a dar informações centrais mínimas sobre o objeto em discussão no 

texto-fonte (artigo, tese, dissertação). Seus autores são pesquisadores que se dirigem a outros 

estudiosos da área. Os resumos para apresentação de trabalhos em congressos, por exemplo, 

precisam cumprir as seguintes exigências: conter os objetivos, os pressupostos teóricos, a 

metodologia, os resultados e as conclusões a que chegou o autor do estudo.  

De acordo com a Norma NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT - o resumo se constitui numa “apresentação concisa dos pontos relevantes de um 

texto”. Diante de tal definição, Machado (2002) afirma que, considerada como fonte básica 

das informações sobre resumos, a referida norma admite apenas os resumos próprios do 

contexto acadêmico como modelos para os aprendizes. Segundo aquela autora, isto contribui 

para dar aos alunos a falsa impressão de que os destinatários de resumos são apenas os 

membros de uma comunidade científica. Ainda de acordo com suas reflexões, 

 
Afirma-se, por exemplo, que ‘o resumo abrevia o tempo dos pesquisadores...’ 
e que ‘deve salientar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do 
trabalho’. Entretanto, ao se afirmar que o resumo deve indicar qual é ‘o tipo 
de texto (resumido), o gênero a que se filia (literário, didático, acadêmico)’, 
implicitamente considera-se que ele pode atravessar os muros dessa 
comunidade, mas reiterando-se que deve conter ‘assunto do texto, objetivo, 
métodos, critérios utilizados, conclusões do autor da obra resumida’, norma 
evidentemente relacionada apenas aos resumos científicos (p. 149). 
 

 

A citada autora ainda salienta que o que mais diferencia os resumos científicos dos 

demais é a submissão dos primeiros a rígidas normas acadêmico-científicas. Segundo ela, fora 
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da área acadêmica, há resumos completos de diferentes documentos e publicações servindo 

como ferramentas operacionais a profissionais de diversas áreas, tais como as jurídicas, 

comerciais, empresariais. Esses resumos contribuem para o trabalho desses profissionais 

diante da grande quantidade de informações de que necessitam no exercício de sua profissão. 

Therezo (2001) reconhece três tipos de resumo legitimados pela ABNT: indicativo, 

informativo e crítico.  

• O resumo indicativo apresenta os itens principais contidos no texto original. É 

constituído de frases nominais breves, cada uma correspondendo a uma idéia 

importante do texto. Representa um levantamento dos tópicos ali contidos. É apenas 

um esqueleto textual. Para efeito didático poderá ser considerado um esquema, pois 

permite visualizar a hierarquização das idéias. 

• O resumo informativo deve se constituir num texto corrido e seletivo, isto é, 

contém apenas as informações mais importantes do texto original do qual deve ser fiel 

ao ponto de vista. Deve ser redigido em terceira pessoa, em linguagem padrão 

impessoal, objetiva. Se necessitar reproduzir as frases do texto original, deverá colocá-

las entre aspas. Não deve conter nenhum comentário pessoal, juízo ou apreciação 

crítica do resumidor. 

• O resumo interpretativo e crítico admite avaliação do texto pelo leitor que vai 

resumi-lo. Porém, este deve ser capaz de intercalar comentários pessoais sobre as 

colocações do autor, formular um julgamento sobre o texto estudado, criticando a 

forma e o conteúdo, considerando a coerência interna e externa, a validade e 

consistência da argumentação.  

Pela classificação apresentada, esses resumos precisam cumprir determinadas regras 

que, segundo Silva e Mata (2002, p. 131), 

 

... induzem o aluno a acreditar que, para construir o conhecimento por meio 
da leitura, é preciso sintetizar as informações fundamentais do texto-fonte, 
sendo absolutamente fiel às idéias expressas pelo autor, ou seja, deixando 
prevalecer a voz daquele que detém o direito à palavra, o autor do texto-fonte. 
 
 

Referindo-se às implicações pedagógicas decorrentes da prática sugerida pela 

conceituação de resumos defendida por Therezo (2001), Silva e Mata (2002, p. 131) ainda 

afirmam que 
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Se, ao propor a produção de resumos, a intenção pedagógica for desenvolver 
habilidades lingüístico-discursivas que permitam ao aluno registrar os 
conhecimentos (re)construídos a partir da leitura de textos diversos, o modelo 
de resumo disseminado pelos manuais de redação demonstra ser inadequado. 
 

 

Focalizando o contexto escolar, acreditamos que os resumos, como os demais gêneros, 

são utilizados como instrumentos para ensinar e aprender, daí ser compreensível que, nesse 

contexto, esse gênero tenha como objetivo destacar as idéias consideradas mais importantes 

do texto original. Sua finalidade também se destina a mostrar compreensão da leitura 

realizada, fato avaliado posteriormente pelo professor. Seu autor é o aluno que escreve para o 

professor que já conhece o texto original. Esses textos costumam circular apenas na escola. 

Vale salientar que há diferenças entre resumo para estudar um assunto e resumo para mostrar 

que sabe resumir. Porém, muitas vezes essas duas finalidades podem acontecer em uma 

mesma situação. 

Focalizando o contexto acadêmico (nível escolar mais elaborado), o resumo aí 

produzido poderá se destinar a estudar um tema. Considerando que a função social do gênero 

determina o propósito discursivo do produtor, o resumo cuja intenção se constitui em estudar 

um tema poderá se processar por meio de técnicas de sublinhar a idéia-núcleo de cada 

parágrafo ou na esquematização temática, isto é, apontar as idéias básicas em forma de itens. 

Referindo-se ao resumo escolar, Silva e Mata (2002) destacam dois tipos, de acordo 

com sua função: avaliar a leitura e registrar a leitura para recuperar futuras informações. 

As autoras salientam que, na função de avaliar a leitura, atividade própria do contexto escolar, 

os resumos se destinam a verificar as competências/habilidades necessárias para 

ler/compreender e registrar lingüisticamente tal compreensão. No contexto acadêmico, o 

resumo funciona como uma prática discursiva que tem a finalidade de registrar a leitura para 

recuperar informações. 

Levando em conta as relações do produtor com o texto-base e com o interlocutor do 

texto-resumo, Silva e Mata (2002) ressaltam que a voz do produtor (aluno-leitor) tende a ser 

neutralizada e este fato impede que se constitua uma autoria. Isso pode ser constatado pelos 

recursos lingüísticos utilizados (o autor propõe, este trabalho apresenta) que não permitem 

ao enunciador do texto-resumo se colocar diante das idéias, levando-o a compactuar com o 

enunciador do texto original. Quando a voz do produtor se manifesta, seu ponto de vista, via 

de regra, não difere do enunciador do texto-fonte. Quando a voz do produtor se manifesta, isto 

é, quando avalia o que está sendo exposto, os manuais alegam que isso compromete a 
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fidelidade às idéias expressas pelo texto original. Assim, há uma supervalorização do ensino 

dos resumos indicativos e informativos e pouco investimento no ensino dos resumos 

interpretativos (crítico). Uma conseqüência disso pode ser a falta de atenção às capacidades 

voltadas para a explicitação da distinção entre os pontos de vista do autor do texto-base e os 

pontos de vista do autor do resumo. 

Considerando tais observações, as citadas autoras realizaram um estudo cujo objetivo 

foi identificar a representação que o aluno ingressante no curso de Letras tem sobre este 

gênero. Foi solicitada, aos alunos, a tarefa de resumir um texto de estudo específico da área da 

linguagem que também tinha a finalidade de diagnosticar o conhecimento prévio da turma. 

Segundo as autoras, os textos produzidos pelos alunos apresentaram as seguintes 

características: transcrição de trechos, na seqüência em que aparecem no texto-fonte; idéias 

representativas de cada parágrafo do texto original, sem estabelecimento de vínculo explícito 

entre elas; comentários que extrapolam e contradizem muitos aspectos do texto-fonte; 

comentários sobre a temática do texto-base sem relação com o seu conteúdo informacional. 

Conclui-se, portanto, que esses estudantes não tinham uma representação sobre as 

características de um resumo compatível com o que é esperado nesse contexto. Reafirmamos, 

então, que os diferentes tipos de resumo apresentam características próprias construídas nos 

diferentes contextos de uso e que os resumos próprios do contexto escolar e acadêmico, como 

qualquer outro, precisam ser ensinados. Tal ensino inicia-se com o desenvolvimento das 

estratégias de sumarização, tema que será abordado a seguir. 

 

6.2 Os processos de sumarização 

Entendemos os processos de sumarização como uma atividade de resgatar o sentido 

global do texto, devendo contribuir para a compreensão textual. Trata-se, portanto, de uma 

atividade mental que pode ocorrer em diferentes contextos de leitura ainda que não haja 

produção de texto-resumo oral ou escrito. 

Machado (2002) resgata o processo de sumarização concebido por Van Dick (1976) e 

Sprenger-Charolles (1980), através do qual o leitor, no momento da leitura, aplica regras de 

redução da informação semântica, de forma inconsciente, construindo uma espécie de resumo 

mental do texto. De acordo com aqueles autores, esse processo ocorre à medida que o leitor 

retém as informações centrais, elimina as acessórias, chegando, enfim, à significação básica 

do texto. 

Acreditamos também que o conhecimento de mundo do leitor deve contribuir bastante 

para o processo de sumarização na medida em que lhe permite construir as inferências 
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referentes às informações implícitas, selecionando as mais pertinentes. A partir dessas 

estratégias e da estratégia de localizar as informações mais importantes, o leitor pode chegar à 

idéia central do texto. 

A sumarização, portanto, seria uma estratégia de compreensão do texto. Por isso, 

Matencio (2002, p. 115) defende que “ler um texto implica resumir/sumarizar, mesmo que 

não demande a escrita de um outro texto”. Essa autora também resgata Van Dijk (1988), 

segundo o qual através das regras de sumarização ou regras de redução da informação 

semântica de um texto, pela leitura, se chega à macroestrutura de um segmento do texto ou de 

sua totalidade. De acordo com essa visão, identificar a proposição mais relevante do texto ou 

de parte dele possibilita extrair as demais.  

Ou seja, pelo processo de sumarização, podemos excluir informações como 

qualificações e descrições de personagens. Também podemos fazer uso do apagamento de 

diversos elementos tais como conteúdos facilmente inferíveis a partir de nosso conhecimento 

de mundo; seqüências de expressões que indicam sinonímia ou explicação; exemplos; 

justificativas para uma afirmação; argumentos contra a posição do autor. Pela sumarização, 

ainda poderemos reformular as informações, utilizando termos mais genéricos. Na elaboração 

de resumos escritos, além de usarmos estratégias gerais, são usadas outras estratégias relativas 

à organização do texto.  

Rauen (2001) diz que resumir implica construir um texto com base em outro texto e 

isso significa comprimir a linearidade lingüística de um texto que está servindo de base para 

esse processo que, segundo ele, ocorre mediante duas estratégias básicas de produção: as de 

cópia e as de paráfrase. O autor caracteriza as estratégias de cópia como transcrição de 

qualquer extensão de segmentos das sentenças de base e as estratégias de paráfrase como um 

amplo sistema de substituição. Entre as estratégias de cópia, o autor destaca a citação, a cópia 

propriamente dita da sentença de base, e a cópia/apagamento, na qual se suprimem ou 

selecionam-se elementos do texto de base. Entre as estratégias de paráfrase, o autor destaca a 

paráfrase simples, a paráfrase complexa e a construção. As estratégias de paráfrase simples, 

ele as classifica em equivalência lexical (expansão lexical, substituição lexical, redução 

lexical, generalização e transferência lexical) e alteração sintática (transformação de voz, 

transformação clausal, transformações sintáticas, inversão sintagmática entre cláusulas, 

inversão sintagmática entre constituintes de cláusulas). E quanto à paráfrase complexa, o 

autor afirma que ocorre quando se detecta dentro de uma sentença um conjunto complexo de 

paráfrases simples de modo que sua utilização prevaleça sobre a estratégia de cópia. Por fim, 
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a construção é reconhecida pelo autor quando uma sentença de resumo procura abranger o 

tópico ou substituir largos segmentos do texto de base. 

Serafini (1991 apud THEREZO, 2001), também descrevendo as estratégias de 

elaboração de resumos, afirma que são utilizados dois métodos distintos para elaborar 

resumos: o método analítico e o método comparativo. De acordo com o método analítico, 

quem desconhece as técnicas do resumo e tem pouca familiaridade com o assunto abordado 

não se preocupa com a totalidade do texto, conseqüentemente, lê e resume parágrafo por 

parágrafo, acompanhando fielmente a estrutura do texto original. Já o método comparativo é 

utilizado pelo leitor que religa ao texto em estudo as informações memorizadas (esquemas) e 

o seu conhecimento de mundo. Assim, de acordo com a autora, o leitor que possui 

competência de fazer uso do método comparativo fará um bom resumo, em pouco tempo.  

Também considerando a influência da experiência e referindo-se às regras de redução 

da informação semântica citadas acima (VAN DIJK, 1988), Therezo (2001) salienta a 

necessidade de domínio na aplicação de quatro técnicas necessárias para a elaboração de um 

resumo: apagamento (dos detalhes e das informações redundantes), supraordenação (de 

elementos ou de ações pelo nome da categoria supraordenada), seleção (dos tópicos frasais), 

invenção (de sentenças-tópico não explícitas). Porém, a autora afirma que apagar detalhes é 

importante, mas não é suficiente. 

 

É preciso ir além, substituir elementos por outros mais gerais, que os incluam 
(regra 3), e resgatar sentenças-tópico não explícitas, com seu próprio 
vocabulário, o que requer variedade e propriedade vocabular. Para isso é 
necessário ter internalizado o texto, atribuído sentidos e determinado o ponto 
de vista do autor (THEREZO, 2001, p. 22). 

 

Brown e Day (1983) dedicaram-se a esse tema e mostraram que há diferenças 

significativas na aplicação das regras de redução utilizadas por colegiais, universitários e 

especialistas na produção de resumos. Diante dos resultados desse estudo, elas passaram a 

defender a existência de um processo cujo desenvolvimento se inicia com as regras de 

apagamento seguidas, consecutivamente, pelas de generalização, seleção e construção. 

Concluíram que, quanto menos maduros ou proficientes forem os leitores, mais utilizam o 

apagamento ou a inclusão de elementos da estrutura superficial do texto original. 

Esses resultados podem servir de ponto de partida para tentarmos refletir sobre as 

relações entre a capacidade de resumir e a compreensão de textos. Podemos levantar a 

hipótese de que se a regra de apagamento é a mais utilizada por leitores inexperientes, a 
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produção de resumos de textos que exijam elaboração de inferências e generalização para 

extração de idéias centrais é bem mais difícil do que a de textos cujas idéias principais estão 

explicitamente dadas. Nesse segundo caso, quando os trechos menos importantes forem 

apagados, a idéia central pode permanecer, mas no primeiro, ela não se evidencia, pois há 

maior necessidade de usar estratégias de generalização e atividade inferencial para construir a 

seqüência lingüística que representa tal idéia. 

A partir dessas reflexões e retomando algumas questões levantadas por Terzi e 

Kleiman (1985), quando analisaram a abordagem da hierarquia de dificuldades proposta por 

Brown e Day (1983), levantamos algumas questões que nos orientaram nesse estudo: 

• Considerando que as regras utilizadas para resumir, segundo Van Dijk (1976, 1978), 

podem ser as mesmas que subjazem à compreensão, o não domínio das mesmas 

implicaria na não compreensão? Ou seja, indivíduos que não sabem resumir são maus 

compreendedores? 

• Por outro lado, qual seria o resultado da prática de resumir tão difundida nas escolas 

de 1º Grau (atualmente Ensino Fundamental)? Ou seja, as crianças aprendem a 

resumir, mesmo sendo leitoras inexperientes? Essa aprendizagem leva a uma melhor 

compreensão de textos? 

Essas questões serão discutidas nesse trabalho a partir de uma hipótese básica: a 

elaboração do resumo sofre efeitos de diferentes fatores, tais como: finalidade da tarefa de 

resumir; estrutura do texto base; conhecimentos prévios do produtor do resumo; 

experiência/capacidade de compreensão leitora, experiência/capacidade de elaborar resumos. 

Em consonância com essa hipótese, Kleiman (2001) afirma que a capacidade de 

resumir textos pode ser um indicador da competência discursiva do leitor. A autora explica 

que isto se deve à necessidade do leitor utilizar essas diversas regras de redução semântica 

cuja competência de utilização está relacionada à sua capacidade de avaliar as informações da 

estrutura global do texto e não apenas os parágrafos ou sentenças. Por outro lado, salientamos 

que os conhecimentos sobre as práticas de linguagem, como discutiremos adiante, são 

determinantes e envolvem os conhecimentos sobre o gênero que está sendo resumido e 

conhecimentos sobre o gênero “resumo” que está sendo produzido. 

No bojo dessa questão, Machado (2004) afirma também que os processos de 

sumarização ocorrem sempre durante a leitura e não são aleatórios, pois podem sofrer a 

influência dos objetivos do leitor que pode sumarizar diferentes tipos de informações, 

provenientes de fontes variadas. A autora ainda afirma que “sumarizamos de forma diferente, 

conforme o tipo de destinatário, de acordo com o que julgamos que ele deve conhecer sobre o 
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objeto sumarizado e de acordo com o que julgamos ser o objetivo desse destinatário” 

(MACHADO, 2004, p. 31). 

Em conclusão, podemos retomar a idéia, como vimos discutindo anteriormente, de que 

os bons leitores não lêem qualquer texto da mesma maneira. A possibilidade de utilizar 

estratégias necessárias para cada caso constitui uma competência cujos objetivos com relação 

a um texto podem ser muito variados. Em relação à produção textual, o escrever para quê ou 

para quem também se constitui em forte elemento motivacional. Assim, a produção de 

resumos, por se constituir também como uma atividade lingüística, é orientada pelas 

condições em que se desenvolve. 

Kleiman (2002) discute tal questão em um estudo realizado com alunos adolescentes 

do 2º Grau (atualmente Ensino Médio) noturno. Através desse experimento, foi solicitada a 

leitura de um pequeno texto expositivo. Os alunos foram divididos em dois grupos para lerem 

o mesmo texto e fazerem um resumo após a leitura. A um dos grupos não foi oferecido 

nenhum objetivo para a realização do resumo enquanto que para o outro foi solicitada a tarefa 

de elaborar um resumo para ser publicado, como um artigo, pelo jornal da escola. Segundo a 

autora, os alunos que escreveram com um objetivo específico, demonstraram ter percebido 

melhor o tema do texto original e deram uma melhor qualidade aos seus resumos. Enquanto 

que o grupo que escreveu sem objetivo não conseguiu produzir um texto coerente, 

demonstrando não ter percebido nem o tema nem os subtemas do texto original. 

Essa experiência evidencia esse caráter sociointerativo da atividade de resumir e insere 

na discussão a idéia de “resumo” como gênero textual. O grupo que escreveu para atender a 

uma finalidade tinha não apenas uma finalidade clara, mas um gênero de referência e 

possibilidade de representar os destinatários e as esferas de circulação do texto. Ou seja, 

estavam em condições de poder ativar os conhecimentos prévios sobre o gênero que estavam 

produzindo. 

O outro grupo, apesar de ter um texto de referência (o texto lido), tinha poucas 

informações acerca das expectativas do leitor para com o texto. Assim, as condições eram 

menos favoráveis à escrita do resumo. 

Partindo desse estudo, intencionamos defender a idéia de que os resumos podem ser 

produzidos em diferentes esferas da vida social e, assim, o produtor do resumo precisa se 

apropriar de conhecimentos específicos sobre como organizar seu discurso para atender a 

cada finalidade. 

Meyer e Rice (s/d apud PAES de BARROS e ROJO, 1984), analisando resumos de 

memórias e protocolos de leitura, verificaram que os “bons” leitores, ao produzirem resumos, 
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preservam o tipo de estrutura do texto original em sua produção, ainda que sua marcação se 

expresse implicitamente, enquanto que os leitores menos proficientes apresentam resumos 

com organização diferente da encontrada no texto original. Desse modo, os autores propõem 

que os bons leitores são capazes de construir uma representação cognitiva similar à pretendida 

pelo autor, o que pode indicar que ele utiliza seus conhecimentos prévios sobre a organização 

do texto de origem, revelando alguma familiaridade com o gênero textual. 

Assim, podemos evidenciar a importância do conhecimento textual que tanto contribui 

para a compreensão do texto e para a produção escrita de resumos. Se as regras de redução 

semântica, segundo Kleiman (2001), podem ser utilizadas tanto nos discursos narrativos como 

nos argumentativos é compreensível a preservação das características textuais desde que o 

leitor tenha familiaridade com os gêneros que esteja lendo e resumindo. 

Esta familiaridade do leitor com a forma estrutural do texto também pode ser 

evidenciada em estudo desenvolvido por Almeida (1999), que investigou a compreensão de 

textos argumentativos apresentada por alunos concluintes do Ensino Fundamental de uma 

escola pública. 

Como procedimento inicial, a autora convidou os alunos a ler dois textos jornalísticos 

(um editorial e um artigo) e, em seguida, a produzir resumos e comentários escritos sobre os 

referidos textos. Segundo ela, esse diagnóstico inicial revelou que os alunos-sujeitos não 

possuíam nenhuma familiaridade com os gêneros opinativos, daí sua incapacidade de 

reconhecer o funcionamento desses textos e sua configuração discursiva. Frente a tais 

resultados, a pesquisadora conduziu um estudo para investigar a prática pedagógica e realizar 

uma intervenção didática.  

Nessa pesquisa, Almeida (1999) planejou um trabalho a ser realizado em 20 aulas e, 

durante esse período, ela investigou os conhecimentos prévios dos alunos. A pesquisadora 

concluiu que os alunos-sujeitos de sua pesquisa apresentavam uma grande lacuna quanto aos 

conhecimentos sobre os gêneros argumentativos. Ela, então, utilizou onze textos jornalísticos 

opinativos em leitura e produção de resumos nas 20 aulas. Os resultados revelaram, segundo a 

autora, que a referida intervenção possibilitou aos alunos a apreensão do funcionamento 

discursivo dos gêneros estudados e contribuiu para o desenvolvimento de uma leitura crítica. 

A partir dessas reflexões, evidenciamos, mais uma vez, a grande variedade de fatores 

que interferem nos resultados de uma atividade de elaboração de resumos. Ou seja, 

defendemos a idéia de que não podemos atribuir as dificuldades de elaboração de um resumo 

apenas aos fatores maturacionais ou experiência do produtor, mas é necessário considerar as 

condições gerais de produção dos resumos. 
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Alguns trabalhos exemplificam tais efeitos. Terzi e Kleiman (1985), por exemplo, 

questionaram as conclusões a que chegaram Brown e Day (1983) quando investigaram os 

efeitos da maturidade leitora sobre a utilização de regras de redução semântica (estudo já 

apresentado anteriormente). Terzi e Kleiman (1985) alertaram que a baixa utilização das 

regras mais sofisticadas de redução semântica entre os sujeitos poderia ser ocasionada pela 

presença do texto-base, que induzia os jovens a utilizar regras de apagamento. Assim, elas 

desenvolveram um estudo com alunos de 8ª série de um colégio particular, oriundos de duas 

turmas consideradas de mesmo nível quanto à proporção de alunos fracos, médios e bons. Os 

alunos foram divididos em dois grupos (controle e experimental) que foram convidados a 

proceder à leitura de um texto informativo. Foi solicitado do grupo controle um resumo do 

texto sendo facultada a consulta ao mesmo. Já para o grupo experimental foi determinada a 

mesma tarefa, porém sem acesso ao texto após a leitura. Segundo as autoras, a presença do 

texto original na tarefa de resumir favoreceu o aparecimento das informações em ordem 

seqüencial, o que provocou uma grande dependência do leitor ao objeto (texto). Neste caso, o 

leitor não demonstrou sensibilidade à estruturação do texto nem ao seu significado global.  

As autoras concluíram que a elaboração do resumo sem o apoio do texto presente 

contribui para levar o aluno à consideração global do texto e a uma integração das 

informações. Daí sua contestação à interferência do fator maturacional levantado por Brown e 

Day como sendo um determinante da capacidade de resumir.  

As autoras também evidenciaram que falhas na compreensão como as que foram 

observadas no estudo que realizaram se devem a diferenças na relação que o leitor estabelece 

com o objeto da tarefa. No caso de o objeto estar presente, o leitor limita-se a uma seleção 

seqüencial, dos parágrafos, sem demonstrar sensibilidade ao significado global do texto.  

Paes de Barros e Rojo (1984) também desenvolveram estudo para investigar efeitos 

das condições da tarefa. Participaram, como sujeitos, leitores maduros ou proficientes, 

profissionais de várias áreas (História, Filosofia, Economia, Fonoaudiologia e Jornalismo), 

com formação intelectual ao nível de Pós-Graduação. Foi apresentado um texto dissertativo-

argumentativo de registro jornalístico para ser lido. Após a leitura, foi solicitado para que os 

leitores resumissem o texto, tendo-o em mãos. O texto foi previamente analisado pelas 

pesquisadoras considerando três partes básicas: dados (ponto de partida do argumento); 

premissa (afirmativa que justifica o uso dos dados); conclusão (afirmação, de natureza 

controvertida, para a qual se busca adesão).  

De acordo com os resultados observados, as autoras elencaram alguns fatos que 

consideraram relevantes para a conclusão do estudo: os conjuntos de conhecimento dos 
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diferentes leitores convergiram entre si e cooperaram com o que foi explicitado pelo autor e 

revelado por marcas do texto. Quanto maior foi o nível de adesão ou simpatia do leitor por 

uma determinada tese, mais ela apareceu explicitada no resumo, mesmo sendo contrária à do 

autor do texto original. Os resumos preservaram a função pragmática do discurso do texto 

original (mesmas defesas e mesmas críticas). Todos os resumos abandonaram informações 

particulares, exceto na produção do leitor para quem estas informações eram importantes. Em 

relação à polifonia, a redução de informação pôde se efetuar quando o discurso se deu na 

mesma orientação argumentativa do autor, porém se o leitor atribuiu ao discurso referido um 

alto grau de força argumentativa, ele foi preservado. Em relação a uma estrutura formal mais 

superficial do texto, os leitores tenderam a reproduzi-la, conservando a mesma ordem. Por 

mais divergentes que tenham sido os resumos analisados, eles guardaram entre si e, ao mesmo 

tempo, com o texto original, uma base comum, um conjunto comum de significados, 

logicamente relacionados e pragmaticamente determinados, que evidenciaram a interlocução 

entre leitor e autor. 

Para concluir, as autoras registraram um baixo número de inferências, assim como o 

predomínio da estratégia de apagamento como características comuns presentes nos resumos. 

Este fato contribuiu para as pesquisadoras concordarem com Terzi e Kleiman (1985) em sua 

afirmação de que ter o texto em mãos favorece a estratégia de apagamento. 

Rauen (2005), discordando da idéia de que ter o texto em mãos dificulta a tarefa, 

refuta a afirmação defendida por Terzi e Kleiman (1985) de que a elaboração de resumos sem 

consulta seja mais produtiva que fazê-la tendo acesso ao texto original. Este autor se 

fundamenta na Teoria da Relevância. Segundo ele, nessa abordagem, acredita-se que 

 
para compreender um enunciado, a estrutura lingüística é enriquecida por 
mecanismos pragmáticos que ativam suposições estocadas na memória 
enciclopédica e que, nessa ação, permitem derivar suposições implicadas, 
muitas delas emergentes na estrutura lingüística do resumo. Assim, a estrutura 
lingüística das sentenças do texto de base apenas subdetermina o que é 
comunicado, e o contexto cognitivo é fundamental para a interpretação do 
texto de origem (p. 1). 
 
 

De acordo com a mencionada teoria, o autor afirma que os enunciados do texto 

original combinam-se com as suposições guardadas na memória do leitor ativada no processo 

de compreensão. Como resultado dessa combinação, surgem enunciados característicos das 

duas fontes de informação no resumo elaborado mediante consulta ao texto de base. Ressalta, 

no entanto, que a estrutura lingüística das sentenças do texto original apenas subdetermina a 
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comunicação, pois o contexto cognitivo do leitor/autor do resumo é fundamental para a 

interpretação do texto de base.  

O autor faz referência a um experimento através do qual dez estudantes universitários 

foram convidados a ler um texto, em seguida lhes foi solicitada a elaboração de um resumo 

sem consulta e, depois, outro resumo, desta vez consultando o texto original. Aplicando a 

Teoria da Relevância, o autor afirma que a primeira sentença dos dois resumos foi comparada 

com as três primeiras sentenças do texto que deu origem ao trabalho. Segundo ele, os 

resultados deste estudo permitiram detectar, no resumo mediante consulta ao texto, elementos 

lingüísticos do primeiro resumo, do texto original e de inferências não contempladas no 

resumo sem consulta, o que implica dizer, segundo o autor, que, na medida em que as tarefas 

se sucedem, o contexto cognitivo do estudante se amplia e se torna mais complexo.  

Para entrarmos nesse debate, retomamos a idéia anteriormente apresentada de que há 

uma grande confluência de fatores interferindo no momento da elaboração de resumos. 

Podemos inserir nessa discussão a idéia de que não ter o texto em mãos pode exigir mais em 

relação à compreensão do texto base e da memória, pois tira do indivíduo a chance de voltar 

ao texto para verificar informações. Assim, estamos exigindo que a compreensão se dê em 

apenas uma ou duas leituras. Se estivermos tratando de textos mais simples, retirar o texto 

poderá ajudar os alunos, mas se estivermos pedindo o resumo de um texto que requer maior 

nível de compreensão, poderemos estar limitando a tarefa. Do mesmo modo, podemos 

considerar que se o leitor tiver conhecimentos prévios consolidados sobre o tema do texto-

base, será mais fácil elaborar o resumo sem tê-lo em mãos do que se ele não tiver acúmulo de 

conhecimentos. Enfim, defendemos que é preciso verificar que são muitas as estratégias 

possíveis para resumir e que dependendo das condições, diferentes fatores terão maior 

interferência. Ou seja, dependendo do texto, dos conhecimentos prévios do leitor e de sua 

experiência leitora e produtora de resumos, determinadas condições serão mais favoráveis que 

outras. 

Para aprofundar tais reflexões, em outro estudo, Rauen (2001) afirma que analisou a 

influência do sublinhado de um primeiro leitor na elaboração de resumos informativos e 

estudou as estratégias de paraconstrução das sentenças de base em sentenças de resumo. 

Segundo o autor, o objetivo deste trabalho foi verificar a influência do sublinhado, presente 

no texto de base, no processamento posterior realizado pelos sujeitos, uma vez que os alunos 

parecem apostar na adequabilidade desses sublinhados como condensação das informações. 

Esse processo de transformação da linearidade lingüística das sentenças de base na tarefa de 

elaboração de sentenças de resumo, o autor denomina de paraconstrução. 
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Nesse experimento, Rauen (2001) analisou vinte resumos informativos de artigos de 

divulgação científica, elaborados por cinco estudantes de pedagogia. De acordo com suas 

reflexões, os resultados demonstraram que: a) o percentual de utilização das sentenças 

sublinhadas superou o de utilização das sentenças não-sublinhadas; b) o percentual de 

utilização das sentenças centrais sublinhadas superou o de utilização das sentenças periféricas 

sublinhadas; c) os resumos foram escritos predominantemente por estratégias de cópia 

acrescida ou não de apagamento(s) e paráfrase(s) simples. 

Como já dissemos em comentário anterior, acreditamos que o conhecimento prévio do 

sujeito em relação ao tema e à estrutura do texto original contribui fundamentalmente para a 

sua compreensão. Expressar essa compreensão através de um texto escrito ainda requer, além 

da utilização das regras de redução semântica, o conhecimento da estrutura do gênero resumo. 

Daí a necessidade de que essas atividades sejam ensinadas já nas séries iniciais da 

escolarização, desde que se lhes confira um grau crescente de complexidade. 

Portanto, a partir do momento em que os processos de sumarização se materializam na 

produção de um novo texto, denominado resumo, entram em jogo capacidades de leitura e de 

produção de textos e outros elementos começam a ganhar importância e, conseqüentemente, 

devem ser considerados. Como acontece aos demais gêneros, as características da situação de 

produção de um resumo vão identificar sua natureza (escolar/acadêmico, literário, jornalístico, 

etc). Portanto, a situação de produção de um resumo vai determinar o autor do resumo e seus 

objetivos, o destinatário e local onde esse texto circulará. Diante da complexidade dessa 

produção, torna-se evidente a necessidade da utilização de procedimentos didáticos que 

contribuam com a sua aprendizagem e realização. Daí a inclusão, em nossas reflexões, da 

necessidade de se desenvolver estratégias didáticas dos processos de sumarização. 

Não podemos, no entanto, esquecer que, no contexto escolar, como defendem 

Schneuwly e Dolz (2004), o gênero não é somente um instrumento de comunicação, mas se 

constitui, também, num objeto de ensino-aprendizagem. Daí acreditarmos que a atividade de 

elaborar resumos escritos usados tanto na vida cotidiana, como no contexto escolar, se 

constitui num procedimento de uso social da linguagem, ainda que a escola seja um local 

específico de ensino e de aprendizagem. A idéia de megainstrumento atribuída aos gêneros 

por Schneuwly e Dolz (2004) talvez pudesse ser designada também à atividade de resumir um 

texto, uma vez que aqueles autores admitem que o resumo, como gênero escolar, se constitui 

num objeto fundamental de análise, de interpretação de textos e, conseqüentemente, num 

excelente instrumento de aprendizagem. 



 70

Em suma, para pensar nesse processo de escolarização, é fundamental refletir sobre as 

especificidades da leitura e produção de textos nesse contexto. Para Rauen (2005), no 

ambiente escolar, quando se avaliam resumos escritos, a compreensão exigida parece ser fruto 

de uma concepção de comunicação baseada em mera transmissão e recepção de informações. 

Quanto mais um resumo se mostre textualmente como uma versão compacta da estrutura 

lingüística do texto de base mais adequado será. Assim, se o aluno tem consciência dessa 

expectativa do leitor-professor, ele tende a tentar atender a essa expectativa. 

Essa hipótese, embora possível, carece ainda de fundamentação. Outras reflexões 

podem também ser feitas. Considerando a atividade de elaborar resumos como uma estratégia 

que possa contribuir para resgatar o sentido global do texto, acreditamos que resumir um texto 

seja produzir outro através do qual o leitor-resumidor, buscando atribuir-lhe sentido, tenta 

recuperar o conteúdo do texto original. Nessa elaboração, omite as informações redundantes 

ou pouco relevantes para sua interpretação. O resumo deve preservar a idéia central do texto 

que lhe deu origem ou, de forma breve e sucinta, remeter o leitor ao conteúdo tratado pelo 

autor do primeiro texto. 

Essa forma de conceber o resumo referencia a atividade de resumir textos, muito 

própria do contexto escolar, uma vez que a essa instituição a sociedade delegou a 

responsabilidade de ensinar os indivíduos a ler, a produzir e a escrever textos. Daí a 

importância do aluno aprender a utilizar recursos que lhe possibilitem compreender as idéias 

centrais de um texto e a expressá-las de forma escrita. 

No contexto escolar alguns gêneros são produzidos não para atender a uma situação de 

comunicação autêntica, mas para desenvolver o processo de aprendizagem, por ajudar a 

sistematizar informações e a desenvolver capacidades de compreensão de textos. Aqui o 

objetivo é a aprendizagem, uma vez que o aluno precisa responder às exigências 

comunicativas que encontrará no contexto extra-escolar. 

Schneuwly e Dolz (2004) consideram que resumir, no contexto escolar, se constitui 

em uma atividade por meio da qual o aluno demonstra sua capacidade de reconstruir a lógica 

enunciativa do autor do texto original, tornando-se, assim, em “um eixo de ensino-

aprendizagem essencial para o trabalho de análise e de interpretação de textos e, portanto, um 

instrumento interessante de aprendizagem” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 89). 

Por meio dessa atividade de sumarizar e produzir resumos, podemos ensinar o aluno a 

identificar o sentido geral do texto, a selecionar informações, a ordenar informações. Ou seja, 

a ler e escrever textos. Considerando que a leitura, como já discutimos anteriormente, é um 

processo constante de emissão e verificação de previsões, acreditamos que a compreensão 
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pode ser entendida como o fenômeno que acontece no momento em que as informações 

trazidas pelo texto integram-se aos conhecimentos do leitor. Salientamos que o leitor 

experiente geralmente tem consciência quando isto não acontece, percebe lacunas em sua 

compreensão e procura meios para resolver o problema. No entanto, o leitor inexperiente nem 

sempre tem essa consciência. Elaborar um resumo nesta situação poderia, então, se constituir 

em uma estratégia de busca consciente do sentido. 

Também buscando defender que sumarizar é uma boa estratégia de aprendizagem, 

Solé (1998) assegura que a idéia principal de um texto pode ser identificada mediante a 

relação entre os objetivos de leitura que orientam o leitor, seus conhecimentos prévios e a 

informação que o autor deseja transmitir. Partindo disso, a identificação da idéia principal é 

fundamental para que um leitor possa aprender com sua leitura, desenvolvendo atividades 

relacionadas a ela. A referida autora alega ainda que a produção de resumos está relacionada 

com as estratégias necessárias para estabelecer o tema de um texto. Para aprender a resumir 

textos, segundo Solé, é necessário, também, encontrar o tema do parágrafo, deixar de lado a 

informação repetida, agrupar as idéias no parágrafo para encontrar formas de englobá-las e 

identificar ou elaborar frase-resumo do parágrafo. Através dessas estratégias, a citada autora 

assegura que a elaboração de resumos constitui ao mesmo tempo um texto que sintetiza a 

estrutura global de significado do texto original e um instrumento para medir a aprendizagem 

do leitor em relação ao conteúdo do texto. 

A mencionada autora continua suas reflexões defendendo que a atividade de resumir 

constitui uma excelente técnica para o controle da compreensão e evidencia o papel ativo do 

leitor no processo de leitura. Apesar da complexidade do processo de elaboração de resumos, 

Solé acredita que é possível e desejável trabalhar essas estratégias com alunos das séries 

iniciais, utilizando o discurso oral, o relato de narrações e lendas, a informação oral e escrita 

sobre determinados conteúdos trabalhados na escola.  

Considerando que resumir um texto é produzir outro, levando em conta as idéias 

principais do primeiro, acreditamos que uma atividade que possibilite o exercício de 

identificar as proposições mais importantes deve contribuir para a compreensão do texto 

original. Em vista disso, concordamos com Sole (1998) quando defende que a atividade de 

resumir textos deve ser exercitada com crianças das séries iniciais. 

Em suma, alguns estudiosos acreditam que a compreensão de um texto envolve a 

capacidade de elaborar um resumo que reproduz seu significado de forma global e sucinta 

(Van Dijk, já mencionado). Segundo a concepção daquele autor, para resumir um texto é 

necessário o leitor apreender a macroestrutura textual, selecionando o que é relevante, 
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utilizando regras de redução da informação semântica. Porém, se a capacidade de produzir 

resumos adequados está diretamente relacionada à capacidade de compreensão, de acordo 

com este raciocínio, quanto maior for a compreensão, maior será a adequação do resumo. Por 

outro lado, como foi dito anteriormente, se a atividade de sumarizar é importante para a 

compreensão textual, então, a atividade de resumir, por si só, pode ser uma estratégia didática 

especialmente importante para desenvolver a compreensão de textos. Essas duas hipóteses 

serão investigadas nesse estudo. Na verdade, pressupomos, como já dissemos, que a 

elaboração de resumos, além de exigir que o aluno identifique as idéias centrais do texto ainda 

exige que ele saiba organizar tais informações em um texto com características próprias. 

Por isso, reafirmamos, assim como Silva e Mata (2002, p. 32), que ainda existe uma 

grande necessidade de mais estudos que levem em conta aspectos cognitivos e retóricos 

envolvidos na produção de resumos, “estudos que focalizem o funcionamento do gênero 

resumo em diferentes esferas das atividades sociais, trazendo subsídios para a definição de 

princípios teórico-metodológicos de ensino/aprendizagem da leitura e da escrita...” 

E por acreditar na relevância desse tema para a compreensão de alguns aspectos 

envolvidos na leitura, decidimos neste estudo analisar a capacidade de compreensão do 

gênero “artigo de opinião” por crianças de 4ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas 

e analisar as relações entre elaboração de resumos e compreensão textual. A seguir, 

apresentaremos a metodologia que explicita os procedimentos que foram utilizados na 

realização deste estudo. 
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Parte 2: METODOLOGIA  

Como já dissemos anteriormente, com este trabalho nos propomos a evidenciar a 

importância dos textos da ordem do argumentar para a formação de leitores críticos através do 

desenvolvimento das capacidades de compreender e analisar textos que tratam sobre temas 

sociais relevantes e contribuir com o debate sobre o ensino da leitura de textos da ordem do 

argumentar. Para tanto, elegemos como objetivos gerais analisar a compreensão do gênero 

“artigo de opinião” por crianças de 4ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas e 

analisar as relações entre elaboração de resumos e compreensão textual. 

A seguir, detalharemos as estratégias metodológicas adotadas para a coleta e análise 

dos dados da pesquisa. Inicialmente, caracterizaremos os sujeitos que participaram da 

pesquisa (capítulo 7) e logo após, descreveremos os procedimentos utilizados na investigação 

(capítulo 8). 
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CAPÍTULO 7 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

Nesta pesquisa, focalizamos a atenção em estudantes de escolas públicas, localizadas 

na Região Metropolitana do Recife – PE. Realizamos as atividades com alunos de 4ª série do 

Ensino Fundamental.  

Foram escolhidas três escolas do Sistema Estadual de Ensino: a primeira localizada em 

Piedade, a segunda em Candeias, ambas em Jaboatão dos Guararapes; a terceira está situada 

em Rio Doce, em Olinda. Cada escola participou do trabalho com as duas turmas de 4ª série 

que cada uma possuía. Ao todo, foram seis turmas. 

As professoras das seis turmas eram profissionais do Sistema Estadual de Ensino, 

além de algumas ainda prestarem seus serviços a redes municipais e ao ensino particular. Para 

melhor conhecê-las, traçamos um rápido perfil: A professora 1 estava com 39 anos no 

momento da entrevista, é formada em Pedagogia e possuía 15 anos de experiência em ensino 

entre as redes estadual, municipal e particular. A professora 2 estava com 48 anos de idade ao 

ser entrevistada, cursou licenciatura em Psicologia, fez a formação de psicóloga e o curso de 

Especialização em Formação de Professores. Possuía 29 anos de experiência em ensino, dos 

quais 17 foram em escolas estaduais. A professora 3 estava com 46 anos de idade, e 15 de 

experiência em ensino. É formada em Licenciatura em Geografia e está cursando Pedagogia. 

A professora 4 estava com 41 anos de idade e 20 de serviço prestado ao ensino público 

estadual. Sua formação é em Licenciatura em Letras, com especialização em Administração 

de Recursos Humanos da Pré-Escola. A professora 5 no momento da entrevista era 

responsável pelas duas turmas de 4ª série de sua escola, nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

História e Geografia. Estava com 40 anos de idade e 14 de experiência em ensino nas séries 

iniciais. Iniciou o curso de Pedagogia, mas teve que abandonar antes de concluí-lo e no 

momento da pesquisa estava cursando o Programa Especial de Graduação em Pedagogia 

(PROGRAPE). 

As turmas eram constituídas por crianças cujas idades oscilavam entre 9 e 11 anos, 

exceto a turma 2 da escola 3, que era constituída quase inteiramente por adolescentes na faixa 

entre 12 e 14 anos. Segundo sua professora, tratava-se de uma turma cujos alunos 

apresentavam várias repetências em seu percurso escolar e possuíam muitas dificuldades em 

relação à disciplina e ao bom desempenho nas tarefas escolares, daí serem mais velhos que os 

demais sujeitos da pesquisa. Apenas os alunos dessa turma estudavam no turno da tarde, os 

demais freqüentavam suas aulas no horário da manhã. 

O trabalho foi realizado com oito alunos de cada turma, indicados pelas professoras, 

que escolheram os que tinham bom desempenho em leitura, totalizando, assim, 48 sujeitos. 
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Esse critério de escolha se justifica porque nosso interesse era analisar se os alunos 

compreendiam “artigos de opinião”. A escolha de sujeitos que tivessem muitas dificuldades 

de leitura poderia dificultar as análises relativas ao gênero, pois os alunos provavelmente 

iriam demonstrar dificuldades relativas às capacidades mais gerais. Consideramos, então, que 

para refletir sobre aspectos peculiares aos artigos de opinião deveríamos evitar alunos com 

desempenhos muito baixos de leitura. 

Os alunos foram organizados em quatro grupos. Cada grupo foi composto por dois 

alunos de cada turma. Assim, em cada turma, foram selecionados oito alunos, que formaram 

quatro grupos de dois. Juntando os dois alunos de cada turma em cada grupo, tivemos quatro 

grupos, cada um com doze alunos (dois alunos de cada turma), conforme mostra a tabela 1, 

abaixo.  

 

Tabela 1: Distribuição dos sujeitos da pesquisa 
Escolas / Turmas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total 
Escola 1 / turma A 02 02 02 02 08 
Escola 1 / turma B 02 02 02 02 08 
Escola 2 / turma A 02 02 02 02 08 
Escola 2 / turma B 02 02 02 02 08 
Escola 3 / turma A 02 02 02 02 08 
Escola 3 / turma B 02 02 02 02 08 
Total  12 12 12 12 48 

 

Denominamos “grupos” os quatro conjuntos de alunos agrupados por tipos e ordem de 

atividades das quais participaram, conforme está apresentado na tabela 2 (capítulo 8). Cada 

grupo realizou as atividades em uma ordem diferente, com variação também nos tipos de 

questões de compreensão. Como já dissemos, eram doze alunos em cada grupo. Os grupos 1 e 

2 eram constituídos de quatro meninos e oito meninas. Os grupos 3 e 4 se constituíam de 

cinco meninos e sete meninas. 

Para coletar informações acerca dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero 

em estudo e sobre suas capacidades de elaboração de resumos, realizamos entrevistas com as 

professoras (anexo 5). Embora tenhamos clareza de que é possível que os alunos tenham 

acesso ao gênero por outras vias e que tenham participado de situações didáticas de ensino de 

resumo em outros anos escolares, consideramos que as informações da professora sobre o 

cotidiano da sala de aula no ano de coleta de dados são importantes para subsidiar as análises, 

pois caso as professoras tivessem trabalhado com o gênero ou tivessem abordado o ensino de 

resumo neste ano, possivelmente os impactos da escolarização seriam maiores do que se isso 
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tivesse acontecido em anos anteriores. Na verdade, estudos anteriores (LEAL; MORAIS, 

2006; BRANDÃO; LEAL; RIBEIRO, 2006; ANDRADE; LEAL; BRANDÃO, 2006; 

GUERRA; LEAL; BRANDÃO, 2006) têm evidenciado pouca atenção aos gêneros da ordem 

do argumentar e à elaboração de resumos nos livros didáticos e nas aulas das professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, tendência que se repetiu nas turmas analisadas neste 

trabalho. 

Segundo os depoimentos das professoras na entrevista, os alunos não tiveram 

experiências escolares de leitura ou produção de textos do gênero investigado, ou seja, não 

tiveram acesso a um ensino sistemático sobre os recursos utilizados pelos autores para 

expressar seu posicionamento nos artigos de opinião, objeto deste estudo.  

Apenas duas professoras, após serem questionadas se trabalhavam com jornal e depois 

se trabalhavam com artigo de opinião, responderam positivamente. No entanto, mesmo essas 

professoras não demonstraram, de fato, um investimento neste gênero textual.  

Ao ser questionada sobre qual dos gêneros textuais encontrados em jornais prefere 

para trabalhar leitura com os alunos, a professora 1 respondeu: 

 

Pesquisadora: 

Dos gêneros textuais encontrados em jornais, qual deles você prefere para 

trabalhar leitura com seus alunos? 

Professora 1: 

Olhe, por incrível que pareça eles se interessam muito pela questão policial. 

Talvez pela realidade social que eles vivem. Quando falam do que aconteceu 

não só na cidade deles, na violência da cidade do Recife, como em todo 

Brasil. Quando aborda a questão da droga, de assalto, de violência. E é uma 

coisa que a gente tem que trabalhar. 

Pesquisadora: 

Nesse caso, você trabalha mais com notícias, não é? 

Professora 1: 

É, notícias. A parte de notícias. 

 

Como pode ser verificado, apesar da professora citar temas que suscitam debate e 

leitura de textos argumentativos, a escolha dos gêneros recai sobre a opção de trabalhar com 

notícias e não com artigos de opinião (Ver entrevista em anexo). 
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Quanto à segunda professora citada acima (professora 4), vimos que ela declarou em 

seu depoimento que trabalha com o artigo de opinião, porém, vejamos como foi sua resposta: 

 
 
Pesquisadora: 
Em suas aulas de leitura você já utilizou o gênero “artigo de opinião”? 
Professora 4 
Sim, muito importante, eu trabalho muito com isso pra eles darem a 
opinião deles. Porque, porque, dar opinião, enfim, né? O que eles acham. 
Se no caso, se acontecesse com eles como eles fariam. 
 
 

 Como podemos verificar, a professora estava falando sobre produção de textos de 

opinião e não de leitura de artigo de opinião de jornais ou revistas. Ela revela em sua 

entrevista que leva os alunos a se posicionarem em relação aos fatos narrados no texto, porém 

utiliza as fábulas e as notícias, não o artigo de opinião. Ao ser questionada sobre que outro 

gênero utiliza para fazer com que os alunos se posicionem diante de um fato, respondeu: 

 
 
Pesquisadora: E fora as fábulas, que outro gênero você utiliza para fazer 
isto com eles? Fazer com que eles se posicionem diante de um fato? 
Professora 4 
Na prática, também, até mesmo na prática, né? No comportamento 
quando eles agem assim, de maneira agressiva com o colega, sabe? Eu 
uso muito isso, também. Você acha que você agiu certo? 
 

 

As duas professoras (1 e 4) que afirmaram trabalhar com o artigo de opinião revelaram 

através de suas respostas que, dos gêneros jornalísticos, utilizam preferencialmente as notícias 

que tratam de assuntos policiais porque chamam mais a atenção dos alunos. As demais 

professoras declararam que não utilizam o gênero artigo de opinião em suas aulas de leitura.  

Em relação à elaboração de resumos, também pudemos constatar que esta atividade 

parece não ser alvo de atenção das docentes entrevistadas. Eis algumas respostas apresentadas 

quando questionamos se a atividade de resumir textos se constituía em objeto de ensino. 

 
 
Pesquisadora: 
Você ensina seus alunos a resumir textos? 
Professora 5: 
Não, porque a gente, até assim, é, eu gosto de trabalhar mais com eles e 
penso na produção deles assim, pra justamente tirar mais. Então 
geralmente são textos de vinte linhas, quinze linhas, vinte e cinco linhas 
porque o objetivo aí seria tirar o mais possível de informações deles, 
pelo menos é esse o objetivo agora. Não descartando o resumo, que a 
gente sabe que é importante na vida do aluno ele sintetizar, fazer 
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resumos, mas no momento é esse texto, vinte linhas, vinte e cinco 
linhas. 
 
 

Este depoimento parece revelar uma preocupação maior com o tamanho do texto que 

com a identificação das idéias principais que poderiam sintetizar seu conteúdo. Vejamos mais 

este depoimento sobre o ensino da atividade de resumir textos na sala de aula: 

 
 
Pesquisadora: Mesmo com todas essas dificuldades que você citou, você 
ensina seus alunos a resumir? A resumir textos? 
Professora 2 
Digamos que, verbalmente. Na escrita, não. Eu acho que verbalmente. 
Quando a gente vai, por exemplo, resumir uma pergunta pra botar no 
quadro, uma resposta. Tem uma pergunta, aí vai copiar igualzinho ao que 
tem no livro. “Aí gente, per aí, vamos botar menor, pra que botar tão 
grande?” De certa forma estamos resumindo, né? Mas isso assim, a nível 
de quadro, a nível de... É como eu tô dizendo que é um trabalho artesanal, 
fica assim, muito global, da sala toda, né? Mas aí nem todos apreendem. 
Os mais espertos, os que estão mais adiantados, aí eles aprendem num 
instante. Fica sempre aquém pra aqueles que estão... Aqueles que têm 
mais dificuldades. 
 
 

Verificando as respostas dadas na entrevista, observamos que a professora 5 declarou 

que não trabalha com resumo e a professora 2 disse que apenas estimula o resumo oral após a 

leitura de um texto. As demais professoras disseram que trabalham com o resumo, porém 

apenas estimulam o aluno a escrever o que entendeu sobre o texto lido (professora 1) e 

recontar as histórias narradas nos textos (professora 3). A professora 4 disse que destaca o que 

acha importante em cada parágrafo e pede que os alunos façam isso com outro texto. 

 Apesar de em alguns momentos ser considerada importante por algumas docentes, 

parece que a atividade de resumir textos ainda não se consolidou como objeto de ensino na 

sala de aula, pois, como podemos observar, ainda falta uma reflexão consciente sobre as 

estratégias de sumarização, tanto no conhecimento das professoras como na prática docente 

dessas profissionais. Porém, mesmo não havendo um trabalho sistemático de elaboração de 

resumo escrito, os alunos têm familiaridade com o termo resumo e sabem que indica um texto 

pequeno. 

 Em suma, os alunos não participaram de um ensino voltado para a leitura de artigos de 

opinião nem para a produção de resumos. No capítulo seguinte vamos apresentar os 

procedimentos utilizados para coletar os dados. 
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CAPÍTULO 8 PROCEDIMENTOS 

Os procedimentos foram planejados de modo que os alunos foram convidados a ler 

dois textos, responder a questões de compreensão dos textos lidos e elaborar resumos desses 

mesmos textos. Os alunos iniciaram lendo um texto que defendia a prática dos esportes (texto 

A) e outro em que o autor argumentava que o rock tomou o lugar das canções infantis na 

preferência das crianças (texto B).  

Os textos escolhidos foram retirados do suplemento infantil do jornal Diário de 

Pernambuco, veiculado aos sábados: Diarinho. Trata-se de matéria cujo tema constitui a 

principal manchete e tem como objetivo chamar a atenção dos leitores mirins para assuntos 

atuais que já fazem parte da vida de muitas crianças (Ver anexos 1 e 2).  

 Acreditamos que os temas propostos (esportes e rock) tenham sido bastante 

significativos para alunos pré-adolescentes. O primeiro porque permite falar sobre as 

condições de manter a saúde e a beleza do corpo, e o segundo porque abre espaço para as 

crianças experimentarem alguns hábitos da vida adulta.  

Após a leitura de cada texto, os alunos realizaram tarefas de elaboração de resumo e de 

responder perguntas de compreensão, havendo variação quanto à ordem em que isso 

acontecia. O grupo 1, por exemplo, fez primeiramente a leitura do texto A, depois respondeu 

perguntas de compreensão e por fim foi convidado a elaborar um resumo do texto. Na seção 

seguinte, os alunos desse grupo fizeram a leitura do texto B, depois produziram o resumo do 

texto e, por fim, responderam as questões de compreensão. O grupo 3 realizou a atividade de 

elaborar resumo antes de responder questões, quando esteve trabalhando com o texto A, e o 

inverso (responder questões e depois elaborar resumo) quando trabalhou com o texto B. Dessa 

forma, o grupo que, no texto A, realizou primeiro a tarefa de responder questões, quando foi 

fazer a segunda parte do trabalho, com o texto B, começou pela tarefa de elaborar o resumo. 

Essa randomização na ordem das atividades foi importante porque, no caso de haver 

um texto mais difícil que o outro, os resultados poderiam ser conseqüência não da ordem das 

tarefas e sim do nível de dificuldades de leitura apresentado pelo texto. Esta variação teve a 

intenção de minimizar o efeito das dificuldades apresentadas pelos textos. 

Por outro lado, houve, também, variação quanto aos tipos de perguntas que os alunos 

responderam. Os grupos 1 e 3 participaram da atividade de responder questões relativas às 

idéias principais do texto, enquanto que os grupos 2 e 4 responderam perguntas relativas a 

questões secundárias (ou periféricas). Na tabela 2, tais variações estão mais bem descritas. 
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Tabela 2: Randomização das tarefas 
Grupo Texto A Texto B 

1 Leitura  Questões 
principais 

Resumo Leitura Resumo Questões 
principais 

2 Leitura  Questões 
secundárias 

Resumo  Leitura Resumo  Questões 
secundárias 

3 Leitura Resumo Questões 
principais 

Leitura Questões 
principais 

Resumo 

4 Leitura Resumo Questões 
secundárias 

Leitura Questões 
secundárias 

Resumo 

 

A variação quanto aos tipos de perguntas (principais X secundárias) foi importante 

porque, considerando a possibilidade de que a elaboração de resumos pudesse ajudar os 

alunos a identificar as idéias principais e não as secundárias, poderíamos esperar que 

acontecesse o seguinte: o grupo 3, com o texto A, deveria se sair melhor que o grupo 4, assim 

também como o grupo 1, com o texto B, deveria ter um melhor desempenho que o grupo 2. 

Por outro lado, se responder questões pudesse ajudar a elaborar resumos, os grupos se sairiam 

melhor nas tarefas em que essa ordem fosse obedecida. 

A elaboração das tarefas foi realizada em três etapas. Inicialmente, foi feita a seleção 

dos textos após leitura de muitos suplementos infantis de jornais e revistas infantis. Os 

critérios para a seleção dos textos foram o grau de interesse que seus temas despertariam nas 

crianças e a presença clara de pontos de vista e argumentos inseridos nos textos pelos autores. 

Selecionamos textos que tratavam sobre esportes e música. 

Após a seleção dos textos, foi realizada a segunda etapa, que constou da análise 

detalhada dos textos escolhidos. Mapeamos os pontos de vista e as justificativas a esses 

pontos de vista inseridos nos textos pelos autores, assim como as estratégias usadas para 

inserção desses componentes textuais. Tais análises foram fundamentais para entendermos as 

respostas dadas às questões pelos alunos. 

Por fim, na terceira etapa, foram elaboradas as questões de compreensão (Ver anexos 

3 e 4). Como dito anteriormente, as questões foram classificadas em principais e secundárias. 

As principais se referiam às idéias centrais do texto, ou seja, aos pontos de vista defendidos 

pelo autor e suas justificativas. As secundárias traziam informações que ilustravam o que 

estava sendo dito ou reforçavam, por meio de dados sobre o tema, a tese defendida. As 

questões foram testadas por meio da aplicação das tarefas a um grupo piloto. As alterações 

foram feitas antes da aplicação final dos testes. Conforme já foi dito, dois grupos de alunos 

responderam às questões principais, outros dois deram respostas às questões secundárias.  
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Antes dos alunos começarem a realizar as atividades, foram dadas explicações que 

ajudassem a compreender a tarefa. Assim, explicamos que quem escreve o texto é o autor e 

quem lê o texto é o leitor.  

Antes de cada atividade, eram dadas instruções adicionais. No caso da tarefa de 

responder questões sobre o texto, foi dito o seguinte: “Para responder as perguntas sobre este 

texto, é importante que você diga o que o autor escreveu sobre o assunto. Não responda de 

acordo com o que você acha! Se tiver alguma dúvida, você poderá voltar ao texto quantas 

vezes forem necessárias. Pense bem antes de responder! Não se apresse para terminar”.  

Antes da tarefa de elaborar o resumo, as instruções foram: “Agora que você acabou de 

ler o texto, tente explicar, com suas palavras, o assunto que o autor tratou nele. Faça um 

resumo pensando no que for importante dizer para alguém que ainda não leu o texto”. Neste 

momento foi explicado que o resumo é um texto onde só são registradas as coisas mais 

importantes que o autor escreveu sobre o assunto tratado no texto original. 

As tarefas foram aplicadas em duas seções (uma seção para cada texto). Conforme a 

tabela 2, foram quatro provas diferentes para responder às perguntas: uma sobre as questões 

principais e outra sobre as questões secundárias do texto A, o mesmo se repetiu com o texto 

B. Ainda houve o momento em que os alunos elaboraram o resumo do texto. Assim, a 

professora de cada turma foi convidada a indicar dez alunos da sua classe que apresentassem 

o melhor desempenho em leitura. Desses, a pesquisadora sorteou oito que participaram do 

trabalho. Chamou os alunos sorteados para outra sala, quatro de cada vez, onde cada um 

respondeu a uma prova diferente. A pesquisadora explicou a tarefa que deveria ser realizada, 

chamando a atenção deles para a importância das instruções inseridas no início de cada prova. 

Procedeu assim até que todos os alunos sorteados da turma fizessem as atividades solicitadas.  

Os materiais produzidos pelos alunos, tanto as respostas das questões de compreensão 

como os resumos elaborados deram origem aos dados que foram analisados à luz do 

referencial teórico que fundamenta este trabalho.  

As análises também foram subsidiadas pelos depoimentos das professoras que 

responderam a uma entrevista sobre o ensino da língua portuguesa. O objetivo dessa fase 

prévia do trabalho foi o de caracterizar os grupos de alunos, selecioná-los e verificar se havia 

algum trabalho sistemático de leitura ou produção de artigos de opinião em sala de aula (Ver 

respostas à entrevista em anexo). 
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Parte 3: RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Retomando os objetivos gerais deste trabalho, “analisar a capacidade de compreensão 

do gênero artigo de opinião por crianças de 4ª série do Ensino Fundamental de escolas 

públicas e analisar as relações entre elaboração de resumos e compreensão textual”, neste 

momento vamos apresentar os resultados a que chegamos. 

A análise das produções dos alunos (respostas às questões de compreensão e 

elaboração de resumos) foi realizada em várias etapas. Primeiramente, para verificar se os 

alunos compreendem artigos de opinião (9), passamos a observar se eles reconhecem os temas 

dos textos (9.1), se identificam os pontos de vista dos autores (9.2), se conseguem identificar 

as justificativas utilizadas para defender os pontos de vista (9.3) e se os alunos localizam 

informações secundárias no texto (9.4). 

Num segundo momento, para verificar se os alunos sabem elaborar resumos de artigos 

de opinião (10), observamos se eles conseguiram escrever os resumos (10.1), que processos 

de sumarização eles utilizaram (10.2), se apresentaram em seus resumos os pontos de vista 

dos autores (10.3) e se apresentaram em seus resumos as justificativas dos autores (10.4). 

Em seguida, passamos a analisar as relações entre compreensão de textos e elaboração 

de resumos (11). Nesse tópico, buscamos verificar se os alunos que conseguem identificar os 

pontos de vista e as justificativas inserem tais pontos de vista e justificativas em seus resumos 

(11.1), se a atividade de responder perguntas principais sobre o texto ajuda os alunos a inserir 

os pontos de vista nos resumos produzidos (11.2), se a atividade de responder perguntas 

principais ajuda os alunos a inserir as justificativas nos resumos produzidos (11.3), se elaborar 

resumos ajuda a responder questões de compreensão, identificando os pontos de vista dos 

autores (11.4), se a atividade de elaborar resumo ajuda os alunos a identificar as justificativas 

dos autores (11.5), se a atividade de elaborar resumo ajuda os alunos a localizar as 

informações secundárias no texto e, finalmente, as conclusões (12) a que chegamos em 

relação a este estudo.  
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CAPÍTULO 9 OS ALUNOS COMPREENDEM ARTIGOS DE OPINIÃO? 

Neste capítulo, analisaremos o desempenho dos alunos em relação à compreensão 

textual específica do gênero artigo de opinião, daí nossa investigação focalizar aspectos como: 

reconhecimento do tema (9.1); identificação dos pontos de vista dos autores dos textos (9.2); 

identificação das justificativas que utilizam para defender os pontos de vista (9.3); e 

identificação das informações secundárias (9.4). Investigaremos também algumas estratégias 

de leitura que poderiam ser utilizadas para realização das tarefas propostas. 

 

9.1 Os alunos reconhecem os temas dos textos? 

O tema de um texto indica o assunto tratado nele. Pode ser expresso através de uma 

palavra ou expressão ou pode não estar explicitamente indicado. Via de regra, o vocabulário 

utilizado indica o tema, por agregar várias palavras de um mesmo campo semântico (tal como 

esporte, violência, arte...). Assim, para identificar o tema de um texto, é necessário que o 

leitor consiga realizar uma análise global do mesmo, operando com a estratégia de 

generalização e apreensão de sentido geral.  

Reconhecer o assunto tratado em um texto é extremamente relevante para 

compreender seu conteúdo. Quando a temática focalizada é familiar, torna-se mais fácil para o 

leitor antecipar os significados e até inferir o que estiver implícito. Quando a temática não é 

familiar, o reconhecimento do assunto pode ajudar o leitor a adotar estratégias de monitoração 

mais conscientes, dedicando maior atenção aos conceitos e pressupostos subjacentes ao texto. 

Assim, o reconhecimento do tema é fundamental para que o leitor ative os conhecimentos 

prévios acerca do assunto e possa utilizá-los para fazer as devidas antecipações. 

Neste trabalho, para que os temas pudessem ser identificados, nos dois textos, os 

alunos deram respostas à questão 1 de cada prova: “Neste texto, do que o autor está falando?”. 

O texto “Atleta nem que seja só por poucas horinhas”, denominado aqui de texto A, 

fala sobre a necessidade das crianças praticarem atividades físicas para terem mais saúde. Esta 

temática (esportes), além de estar relacionada aos cuidados com a saúde, também remete ao 

desejo de cuidar da beleza do corpo, fato que suscita bastante interesse entre os adolescentes.  

Tal fato motivou a escolha desse texto nesta pesquisa. 

Esse tema foi facilmente reconhecido pelas crianças, pois, dos vinte e quatro alunos 

que responderam à questão relativa à identificação do tema, dezessete não apresentaram 

dificuldades para realizar essa tarefa, conforme podemos observar na tabela 3.  
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Tabela 3: Freqüência e percentagem de alunos que identificaram o tema dos textos A e B 
(grupos 1 e 3) 

 
Texto A Texto B Categorias  

Freq. % Freq.  % 
Identificou o tema principal. 17 70,8 22 91,6 
Identificou um tema que 
não é o principal. 

6 25,0 1 4,2 

Não identificou um tema 
relacionado ao texto. 

1 4,2 1 4,2 

Total  24 100 24 100 
 

Conforme podemos ver, a maioria das crianças (70,8%) conseguiu responder 

corretamente sobre o que o texto A estava tratando. Entretanto, seis delas (25%) identificaram 

um tema relacionado ao texto, mas que não se constituía na temática principal focalizada pelo 

autor. Entre essas, duas repetiram o título, o que pode ser interpretado como uma confusão 

conceitual entre tema e título, duas se referiram às condições ideais para a prática dos esportes 

e duas mencionaram alguns esportes citados no texto. Assim, elas, embora tenham retirado do 

texto a resposta à questão, não conseguiram apreender o sentido geral a ponto de reconhecer 

qual era o assunto que perpassava todo o texto. Além dessas, outra criança também não 

conseguiu indicar a temática central do texto. Para a identificação do tema, é necessário, como 

foi dito no início desse tópico, operar através de generalização e análise global do texto. Esses 

alunos não demonstraram possuir essa habilidade que deve ser ensinada através de atividades 

de leitura mediadas pelo professor. 

O texto “Legião de fãs de todas as idades”, denominado aqui Texto B, fala da 

preferência das crianças pré-adolescentes (9 a 11 anos) pelos novos estilos musicais 

representados pelo rock. Em relação à identificação da temática tratada pelo autor, também 

aqui os alunos não apresentaram dificuldades. Ainda de acordo com a tabela 3, verificamos 

que dos vinte e quatro sujeitos que responderam às questões principais, vinte e dois (91,6%) 

conseguiram identificar o tema do texto B. Vale salientar que apenas dois alunos não 

focalizaram a temática principal, porém fizeram referência a outros assuntos que se 

relacionavam com o principal tema tratado pelo autor. Um deles citou os cantores de músicas 

infantis e o outro generalizou demais quando respondeu apenas que o autor estava falando de 

música. Tal resposta não está errada, mas não apresenta o foco específico tratado no texto. 

Além da temática do texto B ter sido mais facilmente identificada pelas crianças 

(91,6% de acertos), parece também ter sido mais empolgante para alunos quase-adolescentes 

que a temática do texto A (esportes). Podemos constatar, através dos depoimentos a seguir, o 
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grau de envolvimento deles: “Eu mesmo adoro rock, rock pra mim é tudo” (sujeito 2, sexo 

feminino, 9 anos); “O rock é bom às vezes para esfriar a cabeça, por isso eu digo rock é bom” 

(sujeito 26, sexo feminino, 11 anos); “O rock é uma música muito legal, é divertido e 

animado” (sujeito 35, sexo masculino, 12 anos). Houve até quem reconhecesse a preocupação 

dos adultos com o novo gosto musical das crianças e os tranqüilizasse: “As mães das crianças 

não precisam se assustar e se impressionar porque isso é normal” (sujeito 27, sexo feminino, 

10 anos). Essas respostas evidenciam o envolvimento com a temática porque, mesmo sem que 

tenham sido convidados a falar se gostavam do tema, os sujeitos da pesquisa o fizeram 

espontaneamente. Eles comentavam sobre o texto e seu tema. Portanto, o conhecimento 

prévio dos alunos sobre o rock deve ter contribuído significativamente para o reconhecimento 

da temática do texto B. 

 Há outro elemento presente nos discursos argumentativos que talvez também possa 

explicar o envolvimento maior dos sujeitos com a temática do texto B: a discutibilidade do 

tema. Segundo Rosenblat (2005), a discutibilidade dos temas é determinada tanto por sua 

natureza social como pela situação de produção dos textos, podendo, assim, haver uma grande 

relação com a faixa etária dos interlocutores. Acreditamos que a idade dos alunos explique 

seu maior interesse e, conseqüentemente, seu maior envolvimento com um tema que fala de 

música e dança que os aproxima do mundo adulto. 

 De acordo com a natureza social da temática dos dois textos, podemos admitir maior 

grau de discutibilidade ao texto B. Se fôssemos comparar a necessidade da prática de 

esportes e a preferência pelo rock entre crianças é evidente que o segundo tema seria mais 

polêmico, provocaria mais diversidade de opiniões. Enquanto as atividades físicas são 

reconhecidas quase unanimemente como uma prática necessária à saúde, incentivar a paixão 

pelo rock em crianças certamente não encontraria adesão de todas as pessoas, principalmente 

dos pais. Essa possibilidade de gerar opiniões diferentes, pudemos identificar em um 

depoimento de um dos sujeitos “Na minha opinião eu não gosto de rock. Rock tem muita 

baixaria. Eu não gosto” (sujeito 32, sexo feminino, 9 anos).  

 Portanto, o grau de discutibilidade do texto B deve ter exercido maior influência na 

motivação que os alunos tiveram para se posicionarem e responderem questões sobre sua 

preferência pelo rock, um estilo musical que os identifica como adolescentes e não como 

crianças. 
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9.2 Os alunos identificam os pontos de vista dos autores? 

 Como já vimos em capítulo anterior, os pontos de vista expressam o posicionamento 

do autor em relação a um tema polêmico. São as idéias que ele defende. Daí, essas 

proposições se constituírem nas idéias principais do texto da ordem do argumentar. Identificar 

essas idéias significa reconhecer o posicionamento assumido pelo autor. Sendo assim, a 

compreensão de um artigo de opinião, por exemplo, está significativamente relacionada com a 

identificação dos pontos de vista que poderão estar explícitos ou implícitos no texto. É apenas 

a partir do reconhecimento das posições que o autor assume que o leitor poderá adotar uma 

postura crítica e ativa, refletindo sobre suas próprias opiniões. 

Para reconhecer um ponto de vista explícito, o leitor precisa saber localizar no texto 

onde se encontra a informação, porém, para identificar um ponto de vista implícito é 

necessário que ele saiba fazer uso de estratégias inferenciais. Tais pontos de vista, quando não 

estão explícitos, podem ser inseridos no texto pelo autor por meio de diferentes estratégias 

discursivas, tais como: apresentação de justificativas que orientam o discurso para uma 

determinada tese; explicitação de dados de realidade que não deixam espaço para a aceitação 

de um ponto de vista diferente; apresentação de exemplos que corroboram seu ponto de vista; 

citação de outras vozes que partilham desse mesmo posicionamento; dentre outras. Tais 

estratégias podem ser usadas em um mesmo texto ou o autor pode lançar mão de uma delas. 

Assim, existem diferentes estratégias de leitura envolvidas na atividade de identificação de 

pontos de vista dos autores. Quanto maior a familiaridade com os textos da ordem do 

argumentar, mais acesso a essas diferentes modalidades de apresentação de pontos de vista o 

leitor deve possuir. 

Entre as idéias principais (idéias defendidas pelo autor em um texto), ainda poderá 

haver uma hierarquia que contribua para que alguma delas seja mais evidente. Trata-se da 

idéia central que, além de ser um dos pontos de vista defendidos pelo autor, perpassa todo o 

texto. Nos testes de leitura aplicados aos alunos, foram elaboradas questões através das quais 

eles poderiam identificar três pontos de vista em cada texto, sendo que uma delas também se 

referia à idéia central que perpassava todo o texto. 

Analisando a capacidade dos alunos identificarem os pontos de vista dos artigos de 

opinião trabalhados, apresentamos a tabela 4 que nos mostra uma visão geral em relação ao 

desempenho apresentado por eles nos textos A e B. Vale salientar que dos quarenta e oito 

sujeitos que participaram deste estudo, conforme apresentamos na metodologia, apenas vinte 

e quatro responderam às questões de identificação de pontos de vista dos autores (sujeitos dos 

grupos 1 e 3), pois os outros alunos responderam questões relativas às idéias secundárias. A 
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tabela 4 mostra o percentual de alunos que conseguiram identificar os pontos de vista em cada 

texto. 

Tabela 4: Freqüência e percentagem de alunos que identificaram os pontos de vista em cada 
texto (grupos 1 e 3) 

Texto A Texto B Ponto de vista 
Freq. % Freq. % 

Ponto de vista 1 22 91,7 20 83,3 
Ponto de vista 2 15 62,5 22 91,7 
Ponto de vista 3 15 62,5 14 58,3 
 

Os dados gerais revelam que, no texto A, o percentual de identificação dos pontos de 

vista variou entre 62,5% e 91,7%, enquanto no texto B a variação foi entre 58,3% e 91,7%. A 

seguir, discutiremos mais detalhadamente tais dados para entender melhor esses resultados. 

No texto A, pudemos encontrar três idéias principais que representam os pontos de 

vista do autor: 1) É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas; 2) Devem ser 

oferecidas diferentes atividades físicas; 3) Os melhores lugares para praticar atividades físicas 

são as escolinhas de esportes. 

O ponto de vista 1 (É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas) está 

implícito no texto, exigindo que sejam realizadas inferências. No entanto, perpassa todo o 

corpo do artigo. Assim, ele pode ser identificado por meio de generalização. Tornou-se 

facilmente apreendido pelos alunos porque, além de suas justificativas aparecerem 

explicitamente - “as atividades físicas proporcionam saúde”; “praticar atividades físicas é 

divertido”; “praticando esportes a criança poderá se tornar um ídolo no futuro” -, o ponto de 

vista 1 representa a idéia central do texto. 

O ponto de vista 1 poderia ser detectado através das respostas que deveriam ser dadas 

à pergunta 3 (O autor do texto acha que as atividades físicas são importantes? Por quê?) 

Observando os dados mostrados na tabela 4, verificamos que 91,7% dos alunos conseguiram 

reconhecer a importância da prática das atividades físicas para as crianças, que é defendida 

pelo autor do texto. 

Entre as vinte e duas crianças que identificaram este ponto de vista, quatorze 

explicitaram a tese defendida (É importante praticar atividades físicas) e oito demonstraram 

este reconhecimento através das justificativas que apresentaram, nas quais deixavam clara a 

compreensão da idéia do autor2. Este ponto de vista, apesar de estar implícito, não ofereceu 

                                                 
2 Consideramos importante ressaltar que, quando uma pergunta se desdobrava em duas (com acréscimo do 

pedido de justificativa), algumas crianças não consideravam necessário responder à primeira parte da pergunta 
ou não se dedicavam à segunda (justificar). Ao analisar as várias questões que pediam duas respostas foi 



 88

dificuldades para a sua identificação porque, como já dissemos, se constituía na idéia central 

do texto. Apenas dois alunos não conseguiram apreender a idéia defendida pelo autor no 

ponto de vista 1, copiando trechos que não resgatavam a importância dos esportes na vida das 

crianças. 

O ponto de vista 2 (As escolinhas de esportes devem oferecer diversos tipos de 

atividades físicas) também estava implícito, podendo ser inferido através de informações 

dadas no texto que, funcionando como estratégias de exemplificação, também deixava 

implícita sua justificativa: “cada tipo de atividade proporciona benefícios específicos”. As 

afirmações “esportes como a natação, futebol e artes marciais desenvolvem a musculatura 

corporal”; “o xadrez e o golfe desenvolvem o raciocínio e a capacidade de concentração”; “a 

natação é o melhor esporte para os mais novos porque melhora a coordenação motora, auxilia 

no controle da respiração e fortalece todos os grupos musculares”; “as artes marciais são 

ótimas para jovens muito agitados porque ajudam a criar disciplina e a gastar energia no 

tatame” foram os exemplos utilizados pelo autor para justificar porque as escolinhas devem 

oferecer diversos tipos de esportes. 

Também aqui a estratégia de identificação do ponto de vista foi por meio de 

generalização do que está subjacente aos exemplos apresentados. Em relação ao anterior, este 

é considerado mais difícil porque, além de não conter a idéia central do texto, exige mais do 

leitor que precisa inferir o que o autor quer dizer mediante os exemplos dados. 

O ponto de vista 2 poderia ser identificado através das respostas dadas à questão 4 

(Segundo o autor, as escolinhas de esportes deveriam oferecer “um” ou “diversos” tipos de 

atividades físicas? Por quê?). Analisando as respostas que as crianças deram à questão 4, 

verificamos que quinze alunos (62,5%), através das respostas que deram a essa questão, 

identificaram o ponto de vista 2 defendido pelo autor do texto. Entre eles, doze explicitaram o 

ponto de vista em suas respostas e três o fizeram implicitamente, isto é, identificaram através 

das justificativas apresentadas, deixando o ponto de vista implícito. 

Entre os nove sujeitos que não conseguiram identificar esse ponto de vista, seis 

apresentaram respostas que apenas justificavam a necessidade da prática dos esportes, mas 

não apontaram o ponto de vista 2. Verificamos também que um deles copiou trecho do texto 

para responder à questão e dois deram resposta incoerente com o que tinha sido perguntado. 

O ponto de vista 3 (Os melhores lugares para praticar atividades físicas são as 

escolinhas de esportes) estava explícito no texto por meio da frase “Uma das melhores 

                                                                                                                                                         
necessário verificar cuidadosamente os implícitos contidos nas respostas que os alunos elaboravam, pois esta 
foi uma estratégia muito utilizada por eles para mostrar que identificaram os pontos de vista nos dois textos. 
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maneiras de proporcionar saúde e diversão é buscar uma escolinha de esportes” (primeiro 

parágrafo), assim como por meio de suas justificativas: “a educação física oferecida nos 

colégios muitas vezes não é suficiente para a rotina de exercícios que a criança deve realizar 

para ter um bom desenvolvimento”; “clubes e academias espalhados pela cidade oferecem as 

mais diversas opções”; “há possibilidade da criança ampliar seu grupo de amigos durante os 

treinos”; “as escolinhas de esportes acabam sendo local de paquera para os adolescentes”.  

 O ponto de vista 3 poderia ser identificado através das respostas que deveriam ser 

dadas à questão 6 (O autor acha que é melhor praticar esportes em “escolinhas de esportes” ou 

em “escolas”? Por quê?). 

 Analisando as respostas elaboradas pelos alunos, verificamos que quinze deles (62,5) 

conseguiram identificar o ponto de vista 3 defendido no texto. Pelo fato de ser uma questão 

literal, esperávamos que aqui o percentual de acertos fosse maior, pois os alunos precisavam 

apenas localizar a informação no texto. Algumas hipóteses foram levantadas: “Os alunos não 

concordaram com o ponto de vista do autor e, por isso, tiveram dificuldade de reconhecê-lo?”; 

“Essa idéia é defendida por argumentos localizados em parágrafos diferentes e, por isso, eles 

não conseguiram articular essas informações?”. 

Entre os alunos que não reconheceram a idéia contida nesse ponto de vista, um copiou 

trecho do texto para responder a pergunta; três responderam que os esportes podem ser 

realizados nos dois lugares, isto é, nas escolas e nas escolinhas de esportes; e cinco disseram 

que nas escolas é melhor porque aí há mais colegas com quem brincar, mais professores para 

ensinar e ainda não há necessidade de pagar mensalidades. 

Considerando essas respostas, acreditamos que os alunos estavam se posicionando em 

relação à pergunta. Parece que eles não estavam levando em consideração a necessidade de 

destacar a idéia do autor. Se observarmos os outros dois pontos de vista analisados, veremos 

que eles são menos polêmicos, principalmente o primeiro, não havendo, portanto, choque 

entre a idéia do autor e dos alunos. O ponto de vista 2, embora não seja necessariamente 

polêmico, era mais difícil de ser identificado, porque exigia elaboração de inferências a partir 

da análise dos exemplos. O terceiro ponto de vista era mais facilmente identificável, mas era 

carregado de tensões (choque entre o que o autor dizia e o que alguns alunos pensavam). 

Talvez essas diferenças possam explicar, em parte, os resultados encontrados: os alunos 

tiveram melhor desempenho na identificação do ponto de vista 1 (91,7% de acerto) do que 

nos pontos de vista 2 e 3 (62,5%). 

Identificar o que um autor defende, reconhecendo as diferenças entre os pontos de 

vista dele e seus próprios posicionamentos, é uma das habilidades necessárias para expressar 
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compreensão em relação às idéias encontradas em um texto escrito. Essa habilidade precisa 

ser desenvolvida pela escola, através de atividades de ensino de leitura. Verificamos, no 

entanto, como dissemos acima, que vários alunos que participaram desse trabalho 

apresentaram dificuldades em relação a tal atividade. 

No texto B, também pudemos identificar três pontos de vista principais: 1) As crianças 

não gostam mais de músicas infantis; 2) As crianças gostam de rock and roll; 3) Adultos 

aprovam que as crianças escutem rock. 

 O ponto de vista 1 (As crianças não gostam mais de músicas infantis) está implícito no 

texto, porém sua justificativa - “as músicas infantis são consideradas enjoadas e chatas” - está 

bastante destacada na fala de uma das personagens. Esse ponto de vista poderia ser 

explicitado pelos alunos quando eles respondiam a questão 2 (Na opinião do autor do texto, as 

crianças gostam de músicas infantis? O que ele fala sobre isso?). 

Dos vinte e quatro alunos que responderam a essa questão, vinte (83,3%) não tiveram 

dificuldades de reconhecer a idéia expressa no texto, mesmo tendo que inferir a partir das 

informações dadas. Entre os quatro alunos que não identificaram, dois copiaram trecho do 

texto para responder à pergunta e dois disseram que as crianças curtem mais as músicas 

infantis. 

O ponto de vista 2 (As crianças gostam de rock and roll) também está implícito no 

texto. Porém, suas justificativas - “Há um interesse em entrar cada vez mais cedo no mundo 

do adolescente e do adulto”; ”O estilo está baseado num ideal de liberdade”; “As letras tratam 

de tema de interesse, embora muitas vezes as crianças gostem das músicas sem entender as 

letras” - dão bastante força ao processo de argumentação ao longo de todo o texto, 

contribuindo para a elaboração de inferências.  

Para identificar o ponto de vista 2, os alunos deveriam responder a questão 3 (De 

acordo com o texto, qual é o novo gosto musical das crianças atualmente?). Como podemos 

observar, na tabela 4, vinte e dois alunos (91,7%) reconheceram com facilidade a idéia que 

expressa o ponto de vista 2 do texto B. Acreditamos que esse resultado tem relação com o fato 

de que essa é a idéia central do texto. Das duas crianças que não conseguiram identificar, uma 

citou vários ritmos como rock, fank, brega, forró e outros; e a outra respondeu que algumas 

crianças gostam de rock e algumas gostam de músicas infantis. 

O ponto de vista 3 (Adultos aprovam que as crianças escutem rock) apareceu implícito 

através da opinião de uma personagem adulta, conforme enfatizou o autor: “A mãe dela, 

Angélica, apóia totalmente o novo gosto musical da filha.” E o autor ainda aproveitou outras 

falas de adultos inseridas no texto - “As letras de rock não têm as baixarias que vários outros 
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estilos têm”, “o rock entrou na vida de Laura através de sua tia que ouvia Pitty” - para, 

também implicitamente, justificar seu ponto de vista. Portanto, o ponto de vista 3 deveria ser 

inferido através dessas outras vozes inseridas no texto. Essa idéia deveria ser resgatada pelo 

leitor através da pergunta 6 (Qual a opinião dos adultos em relação a esse novo gosto musical 

das crianças?).  

Analisando os dados referentes ao texto B, verificamos, através da tabela 4, que o 

ponto de vista 3 (Adultos aprovam que as crianças escutem rock) foi o que apresentou o 

menor índice de acertos (58,3%). Das vinte e quatro crianças que responderam a questão, 

apenas quatorze conseguiram identificar a idéia contida quanto a esse aspecto. 

Podemos, em relação a essa questão, retomar o que discutimos quando abordamos o 

ponto de vista 3 do texto A . Dentre os três pontos de vista discutidos em relação ao texto B, 

esse é o que tem natureza mais polêmica. Assim, é possível que também aqui isso possa ter 

exercido algum efeito. Seria necessário diferenciar entre o ponto de vista próprio e o ponto de 

vista do autor, que, além de ser polêmico, está implícito. Tal diferença poderia explicar em 

parte essa ter sido a questão com menor índice de acerto. 

Além desse aspecto, podemos salientar que as dificuldades aqui apresentadas talvez 

estejam revelando incapacidade de integrar informações no texto que, sendo um tipo de 

inferência, se constitui num processamento necessário à compreensão. A importância dessa 

capacidade de leitura foi defendida também por Ferreira e Dias (2005, p. 11), quando afirmam 

que “entende-se a leitura como uma atividade social e interativa, voltada à construção de 

sentidos, que são gerados na interlocução leitor-texto-autor através do intercruzamento das 

várias informações no texto e entre elas e os conhecimentos prévios do leitor”. 

Considerando que o ponto de vista 3 precisava ser inferido na fala de várias 

personagens, tornou-se difícil entender que o autor, ao utilizar essas falas, também estava se 

posicionando em relação à questão. Portanto, seu ponto de vista estava implícito, subjacente 

às falas inseridas no texto. Para o aluno identificar esse ponto de vista, seria necessário 

resgatar as seguintes informações: quando o autor diz “A mãe dela, Angélica, apóia 

totalmente o novo gosto musical da filha”, essa informação poderia ter sido articulada com 

outras, tais como: “As letras de rock não têm as baixarias que vários outros estilos têm’, diz 

Angélica, que compra CDs para a filha...”; “O rock entrou na vida de Laura através de sua tia, 

que ouvia Pitty”. A integração dessas informações poderia contribuir para o leitor responder a 

pergunta 6, dizendo que, segundo o texto, os adultos aprovam que as crianças escutem rock. 

 De modo geral, a maioria dos alunos conseguiu identificar os pontos de vista 

apresentados pelos autores, embora algumas idéias tenham sido mais fáceis que outras. 
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Verificamos que tanto no texto A como no B, os pontos de vista que retratavam a idéia central 

dos textos, mesmo estando implícitos, foram mais fáceis de serem reconhecidos. Os dados 

revelaram percentuais mais elevados no ponto de vista 1 do texto A e no ponto de vista 2 do 

texto B, ambos com 91,7% de acertos, que resgatavam a idéia central do texto. Portanto, 

conforme podemos verificar, os alunos reconhecem facilmente os pontos de vista que se 

relacionam com a idéia central do texto, ainda que estejam implícitos.  

Em relação aos outros pontos de vista defendidos pelo autor que não são 

necessariamente o ponto de vista principal, percebemos certa variação nos resultados. Eles 

foram mais difíceis. As análises mostraram que essa dificuldade era provocada por diferentes 

razões. Para identificar tais pontos de vista, as crianças tinham que localizar e saber integrar 

informações contidas no texto e/ou elaborar inferências e/ou apreender o sentido geral a partir 

de exemplos dados e/ou inferir que o autor estava inserindo as vozes de personagens para 

corroborar seu próprio ponto de vista e, sobretudo, reconhecer o ponto de vista do autor, 

distinguindo-o do seu próprio posicionamento. Ou seja, são muitas as capacidades/habilidades 

que são exigidas para a compreensão de artigos de opinião, dada a complexidade desse gênero 

textual. 

 Retomando a identificação do ponto de vista 3 do texto A, acreditamos que os 

resultados referentes a esse ponto de vista talvez possam exemplificar também a incapacidade 

de alguns alunos articularem informações contidas no texto. Além do ponto de vista do autor, 

as justificativas que defendiam esse ponto de vista estavam explícitas, porém em parágrafos 

diferentes. A dificuldade de localizar essas informações e articulá-las provavelmente 

contribuiu para que alguns alunos não reconhecessem que o autor defendia a prática de 

atividades físicas em uma escolinha de esportes. Além disso, como já dissemos, ainda se trata 

de um ponto de vista polêmico, portanto, também seria necessário distinguir entre o ponto de 

vista do autor e seu próprio posicionamento.  

Como podemos ver, a identificação dos pontos de vista do autor do texto é realizada 

através de diferentes estratégias que exigem diversas capacidades/habilidades de leitura. 

Embora os alunos tenham mostrado capacidade para identificar tais pontos de vista, alguns 

deles tiveram dificuldades nessa tarefa, diferentemente do que tem acontecido em estudos 

sobre produção de textos da ordem do argumentar. 

 Como já dissemos no capítulo 4, ler e produzir textos são atividades que, embora 

interligadas, possuem características distintas. Enquanto que na produção de textos da ordem 

do argumentar, por exemplo, as pessoas precisam expor seu próprio ponto de vista, na leitura 

é necessário que elas identifiquem o ponto de vista do outro. Os estudos sobre produção de 
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textos (SOUZA, 2003; LEAL, 2004; ROSENBLAT, 2005) mostram que as crianças não têm 

dificuldades para apresentar pontos de vista em seus próprios textos. No estudo de Leal e 

Morais (2006), por exemplo, o índice de indicação clara dos pontos de vista variou entre 

89,5% (em 1 turma) e 100% (em 9 turmas), considerando que a pesquisa foi realizada com 

156 crianças de 12 turmas de 2a a 4a séries. Entretanto, na leitura, verificamos que isso nem 

sempre acontece, pois alguns pontos de vista só foram recuperados por 58,3% das crianças de 

4a série. Apesar dessa diferença, é possível dizer que os pontos de vista que representavam a 

idéia central de cada texto foram identificados pela maioria das crianças (91,7%). Tal 

resultado é bastante semelhante ao que encontramos em relação à capacidade de apresentar 

seu próprio ponto de vista nas atividades de escrita. 

 Como já expusemos, para identificar os pontos de vista existentes em um texto escrito, 

é necessário saber utilizar algumas operações mentais que contribuam para o reconhecimento 

global das idéias principais, tais como generalização, localização, articulação de informações 

e elaboração de inferências. No próximo tópico, ampliaremos estas reflexões analisando as 

justificativas identificadas pelos alunos. Buscaremos mostrar que também para realizar tal 

tarefa, os alunos utilizam essas diferentes operações mentais. 

 

9.3 Os alunos conseguem identificar as justificativas dos autores? 

Considerando que através deste trabalho nos propusemos a evidenciar a importância 

dos textos da ordem do argumentar para a formação de leitores críticos, além dos pontos de 

vista tornou-se necessário investigar também se os alunos são capazes de reconhecer as 

justificativas utilizadas pelos autores para defender seus posicionamentos perante os temas 

tratados nos textos. Neste tópico, vamos analisar as respostas que os alunos deram às questões 

que permitiam resgatar essas justificativas. 

Como já foi dito em capítulo anterior, o texto argumentativo se caracteriza por um 

discurso cujo tema polêmico exige um posicionamento por parte do autor e, 

conseqüentemente, argumentos para defender sua posição. Reconhecer essas justificativas 

possibilita ao leitor compreender o que está sendo defendido no texto. Assim, considerando 

nosso interesse em verificar a compreensão textual apresentada pelos alunos, sujeitos desta 

pesquisa, em relação à leitura de dois artigos de opinião, depois de investigar os pontos de 

vista passamos a examinar também a identificação das justificativas. 

Analisando a capacidade dos alunos identificarem as justificativas usadas nos dois 

artigos de opinião, objetos do nosso estudo, apresentamos a tabela 5, na qual podemos 

observar o nível de desempenho que eles apresentaram nos textos A e B. Como já dissemos 
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em tópico anterior, estão sendo analisadas as respostas dos grupos 1 e 3, porque foram essas 

crianças que responderam as questões principais dos textos. Como o total de sujeitos era 

quarenta e oito alunos, apenas vinte e quatro foram o foco de nossa análise em relação à 

identificação de pontos de vista e justificativas. Portanto, a tabela abaixo se refere aos vinte e 

quatro alunos que, respondendo as questões principais, identificaram as justificativas dos 

autores. 

 

Tabela 5: Freqüência e percentagem de alunos que identificaram as justificativas usadas pelos 
autores para defender os pontos de vista nos textos A e B 

Texto A Texto B Justificativas  
Freq. % Freq. % 

Justificativas ao ponto de vista 1 15 62,5 20 83,3 
Justificativas ao ponto de vista 2 0 0 7 29,2 
Justificativas ao ponto de vista 3 7 29,2 10 41,7 

* Foi computada a freqüência de alunos que identificaram pelo menos uma justificativa a cada ponto de 
vista. 
 

Retomando o que foi dito anteriormente, o texto A, “Atleta nem que seja só por 

poucas horinhas”, cujo tema é esporte, apresenta três idéias principais que representam os 

pontos de vista do autor: 1) É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas; 2) 

Devem ser oferecidas diferentes atividades físicas; 3) Os melhores lugares para praticar 

atividades físicas são as escolinhas de esportes. Entre essas três proposições, a primeira se 

constitui na idéia central do texto. Neste momento, vamos discutir sobre como os alunos 

apontaram em suas respostas as justificativas apresentadas pelo autor a cada um desses pontos 

de vista. 

Inicialmente vamos focalizar nossa atenção nas justificativas dadas pelo autor ao 

ponto de vista 1 do texto A. Como dissemos acima, a idéia central do texto é a de que “é 

importante praticar esportes”. Para fundamentar tal ponto de vista, o autor diz que “As 

atividades físicas proporcionam saúde; Praticar atividades físicas é divertido; Praticando 

esportes, a criança poderá se tornar um ídolo no futuro”. Para avaliar se os alunos 

conseguiram identificar essas justificativas no texto foi elaborada a questão 3: “O autor do 

texto acha que as atividades físicas são importantes? Por quê?”. 

Vale salientar que a primeira justificativa (as atividades físicas proporcionam saúde) 

está explícita no subtítulo do texto, recurso comum aos gêneros jornalísticos. Localizar essa 

informação no subtítulo seria uma das formas de identificar essa primeira justificativa. Essa 

mesma justificativa se encontra implícita no primeiro parágrafo do texto quando o autor 
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defende que as escolinhas de esportes representam uma das melhores maneiras de 

proporcionar saúde e diversão para os que as freqüentam. Através de seu conhecimento de 

mundo, o leitor sabe que nas escolinhas de esportes são praticadas atividades físicas e que, 

portanto, quando o autor diz que as escolinhas representam uma das melhores maneiras de 

proporcionar saúde e diversão, ele está dizendo, na realidade, que são os esportes praticados lá 

que proporcionam saúde. Portanto, possuir e mobilizar esses conhecimentos seria a 

capacidade necessária para inferir, através da fala do autor, que as atividades físicas 

proporcionam saúde. Esta seria a outra estratégia possível para identificar essa primeira 

justificativa. Ou seja, a justificativa pode ser identificada a partir de uma dessas duas pistas ou 

das duas, ou seja, é possível responder à questão utilizando estratégia de localização de 

informações ou de elaboração de inferências. 

A segunda justificativa ao ponto de vista 1 (praticar atividades físicas é divertido) 

também está implícita no primeiro parágrafo do texto, na mesma fala à qual já nos referimos 

no parágrafo anterior. Essa mesma justificativa também se encontra implícita no segundo 

parágrafo, subjacente ao seguinte depoimento: “E me divirto muito com minhas colegas 

durante os jogos”. Portanto, para identificá-la, seria necessário inferir dessas falas que as 

atividades físicas, sendo prazerosas, proporcionam diversão. 

A terceira justificativa ao ponto de vista 1 (Praticando esportes, a criança poderá se 

tornar um ídolo no futuro) está explícita no final do primeiro parágrafo e também no subtítulo 

do texto onde o aluno deveria apenas reconhecer que a palavra “estrela” está significando 

“ídolo”. Para identificar essa justificativa, ele deveria localizar e integrar essas informações. 

De um modo geral, as justificativas que defendem o ponto de vista 1 estão subjacentes 

em informações trazidas pelos primeiro e segundo parágrafos do texto e explícitas em seu 

subtítulo. Portanto, para identificar essas justificativas, além de fazer uso da estratégia para 

localizar e integrar informações, os alunos também poderiam elaborar inferências a partir do 

que se encontrava implícito em algumas falas presentes no texto. 

Conforme observamos na tabela 5, quinze crianças (62,5%) conseguiram reconhecer 

pelo menos uma das três justificativas utilizadas pelo autor ao defender que as crianças devem 

praticar esportes para conservarem a saúde. 

Entre os que não conseguiram identificar as justificativas ao ponto de vista 1 (É 

importante praticar esportes), um copiou um trecho do texto como resposta: “Esportes que 

mexem com a musculatura corporal” (sujeito 3, sexo masculino, 11 anos); outro deu uma 

resposta que não tinha relação com a temática do texto: “Porque melhora a auto-estima” 

(sujeito 36, sexo feminino, 12 anos); e dois responderam algo que foi tratado pelo autor, 
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embora não tenham apontado as justificativas mencionadas por ele: “Sim, para o raciocínio e 

a capacidade de concentração” (sujeito 32, sexo feminino, 9 anos), “Basquete” (sujeito 33, 

sexo feminino, 14 anos). Os cinco alunos restantes apresentaram respostas vagas ou 

fundamentadas em seus conhecimentos prévios sobre o tema: “Sim, porque nos desenvolve e 

nos ensina mais” (sujeito 4, sexo feminino, 11 anos); “Porque elas ajudam a você se 

desenvolver e quando você gostar de fazer uma coisa, é melhor ainda” (sujeito 6, sexo 

feminino, 10 anos); “Sim, porque ajuda muito na hora de praticar” (sujeito 11, sexo 

masculino, 12 anos); “São muito importante e legal porque um dia você irá crescer” (sujeito 

26, sexo feminino, 11 anos); “Para não prejudicar a saúde” (sujeito 31, sexo masculino, 9 

anos). Como podemos observar, esses alunos identificaram o ponto de vista, porém 

apresentaram justificativas menos relacionadas com as informações trazidas pelo texto e mais 

respaldadas em suas experiências pessoais. 

Dando continuidade à nossa análise, vamos retomar o ponto de vista 2 do texto A: As 

escolinhas de esportes oferecem diversos tipos de atividades físicas. Para defender este ponto 

de vista, o autor utiliza vários exemplos de esportes deixando implícito que “cada tipo de 

atividade física proporciona benefícios específicos”. Este argumento encontra-se subjacente 

aos seguintes exemplos apresentados no texto: “Esportes como a natação, futebol e artes 

marciais desenvolvem a musculatura corporal”; “O xadrez e o golfe desenvolvem o raciocínio 

e a capacidade de concentração”; “A natação é o melhor esporte para os mais novos porque 

melhora a coordenação motora, auxilia no controle da respiração e fortalece todos os grupos 

musculares”; “As artes marciais são ótimas para jovens muito agitados porque ajudam a criar 

disciplina e a gastar energia no tatame”. 

A fim de reconhecer essa justificativa, os alunos deveriam responder à segunda parte 

da questão 4: Segundo o autor, as escolinhas de esportes deveriam oferecer “um” ou 

“diversos” tipos de atividades físicas? Por quê?.  

Para conseguir identificar o argumento usado pelo autor para defender o ponto de vista 

2, seria necessário entender que, além desses exemplos estarem sendo utilizados como 

estratégias argumentativas, há também a necessidade de integrá-los em um todo. Portanto, a 

identificação dessa justificativa exige tanto a elaboração de inferência como a generalização 

ao mesmo tempo, sendo necessário para isso que antes o leitor tenha realizado uma tomada de 

consciência das intenções do autor. 

De acordo com os resultados exibidos na tabela 5, os alunos não conseguiram 

identificar como argumento os exemplos utilizados pelo autor para justificar que é necessário 

praticar diversos tipos de esportes porque cada atividade proporciona benefícios específicos. 
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As respostas elaboradas pelos alunos apresentaram o seguinte perfil: um copiou um 

trecho do texto, três deram justificativas que não tinham relação com o tema do texto, dois 

justificaram com opinião própria, dois referiram-se à necessidade de conhecer várias 

modalidades de esportes. Seis alunos referiram-se à necessidade de praticar uma grande 

quantidade de atividades, como nesses exemplos: “Sim, porque numa escolinha de esportes 

devem-se praticar vários tipos porque o nome já diz” (sujeito 2, sexo feminino, 9 anos); 

“Diversos, porque a pessoa deve se exercitar mais” (sujeito 10, sexo feminino, 10 anos); 

“Diversos, porque nós precisamos de muitas físicas, esportes”; e dez alunos deram 

justificativas ligadas ao ponto de vista 1 (Praticar esportes faz bem à saúde e é divertido). 

Vejamos estes exemplos: “Sim, para as crianças aprenderem e se divertirem” (sujeito 8, sexo 

feminino, 10 anos);“Porque as atividades são saudáveis” (sujeito 28, sexo masculino, 12 anos; 

“Diversos, porque praticar esportes é saudável” (sujeito 30, sexo masculino, 10 anos); “Para 

todas as crianças ou jovens crescerem saudáveis” (sujeito 32, sexo feminino, 9 anos). 

Como podemos observar, essas crianças continuaram ligadas à idéia central do texto, 

apontando argumentos que justificam aquela idéia. Como já dissemos, a justificativa utilizada 

pelo autor para defender o ponto de vista 2 se encontra implícita, tendo sido elaborada através 

de estratégia de exemplificação. Os exemplos usados por ele estavam explícitos no texto. 

Entretanto, esses exemplos se constituíam em informações localizadas em parágrafos 

diferentes. Para identificá-los como substituto do argumento principal que se encontrava 

implícito, seria necessário que as crianças tivessem mais familiaridade com a linguagem 

jornalística, principalmente com os gêneros argumentativos, como o artigo de opinião. Isto 

talvez pudesse contribuir para os alunos inferirem, a partir dos exemplos dados, o argumento 

que o autor estava utilizando para defender seu ponto de vista. Parece que as crianças ainda 

não tinham exercitado esta habilidade. 

Conforme já dissemos na metodologia, os alunos participantes desta pesquisa não 

possuíam familiaridade com o gênero “artigo de opinião”. Isso talvez possa explicar as 

dificuldades apresentadas por eles para identificar a justificativa ao ponto de vista 2 do texto 

A. Acreditamos também que o resultado referente à identificação dessa justificativa pode 

exemplificar a grande dificuldade apresentada pelos alunos para integrar informações em 

parágrafos diferentes, como se encontravam os quatro exemplos utilizados pelo autor como 

estratégia para apresentar seu argumento. Os dois primeiros, no segundo parágrafo, o terceiro 

exemplo no terceiro parágrafo e o quarto, no quarto parágrafo. Portanto, seria necessário, 

além de inferir a justificativa a partir dos exemplos dados, ter bastante atenção para localizar e 
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integrar essas informações em parágrafos diferentes. Essas habilidades precisam se tornar 

objeto de reflexão nas aulas de leitura. 

Agora vamos focalizar nossa análise nos argumentos utilizados pelo autor para 

justificar o ponto de vista 3 do texto A: “Os melhores lugares para praticar atividades físicas 

são as escolinhas de esportes”. Para argumentar em defesa de tal ponto de vista, o autor diz 

que “A educação física oferecida nos colégios muitas vezes não é suficiente para a rotina de 

exercícios que as crianças devem realizar; Clubes e academias espalhados pela cidade 

oferecem as mais diversas opções; Há possibilidade da criança ampliar seu grupo de amigos 

durante os treinos; As escolinhas de esportes acabam sendo local de paquera para os 

adolescentes”. Para mostrar que reconhecem essas afirmativas como argumentos utilizados 

pelo autor, os alunos deveriam responder à segunda parte da questão 6: “O autor acha que é 

melhor praticar esportes em “escolinhas de esportes” ou em “escolas”? Por quê?”. 

Essas informações que representam as justificativas usadas pelo autor encontram-se 

todas explícitas, embora que em parágrafos diferentes. Para identificá-las, os alunos 

precisariam aparentemente apenas localizá-las no texto. Porém, observando a tabela 5, 

podemos verificar que essa não foi uma tarefa muito fácil para os alunos, pois apesar de se 

encontrarem explícitas, essas justificativas são usadas para argumentar um ponto de vista 

polêmico. As crianças se posicionaram em relação a ele, daí utilizarem outras justificativas de 

acordo com o seu posicionamento. 

Analisando as respostas dos alunos, verificamos que um copiou trecho do texto; quatro 

disseram que os esportes podem ser realizados tanto nas escolas como nas escolinhas de 

esportes; três defenderam que nas escolas há mais colegas, mais esportes e não se paga 

mensalidades; e dois deram respostas que não tinham relação com a pergunta.  

Entre os alunos que não reconheceram as justificativas dadas pelo autor ao ponto de 

vista 3, sete defenderam que é melhor praticar esportes nas escolinhas porque aí são 

oferecidas melhores condições para se realizarem atividades físicas, além de ser um lugar 

onde se tem mais segurança. Vejamos esses exemplos: “Nas escolinhas de esportes porque 

tem mais segurança” (sujeito 3, sexo masculino, 11 anos); “Nas escolinhas de esportes porque 

lá tem todos os materiais que vamos precisar” (sujeito 34, sexo feminino, 10 anos). Como 

podemos verificar, essas respostas foram elaboradas segundo o conhecimento prévio que as 

crianças tinham em relação às precárias condições que as escolas públicas possuem para 

realização de esportes e para oferecer segurança aos alunos que as freqüentam. Portanto, não 

se constituem em respostas de acordo com as justificativas utilizadas pelo autor do texto. 
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Entre os alunos restantes, três responderam apontando explicitamente pelo menos uma 

das quatro justificativas que defendiam o ponto de vista 3 (12,5%). Essas respostas mostraram 

claramente que eles tinham conseguido identificar a justificativa do autor.  

No entanto, outras crianças deram respostas que indicavam ter havido compreensão do 

texto: quatro crianças disseram que é melhor praticar esportes em escolinhas porque aí se 

ensina melhor que nas escolas. Eis suas respostas: “Em escolinhas de esportes porque é 

melhor o ensino” (sujeito 8, sexo feminino, 10 anos); “Nas escolinhas de esportes por causa 

da orientação dos profissionais” (sujeito 30, sexo masculino, 10 anos); “Escolinhas de 

esportes porque existem professores que ensinam melhor” (sujeito 35, sexo masculino, 12 

anos); “Escolinha de esportes porque o ensino é melhor” (sujeito 36, sexo feminino, 12 anos). 

 Esse tipo de resposta parece ser decorrente da seguinte afirmação do autor: “A 

educação física oferecida nos colégios, muitas vezes, não é suficiente para a rotina de 

exercícios que você deve realizar para um bom desenvolvimento” (primeiro parágrafo). Esse 

trecho do texto deixa uma lacuna a ser preenchida pelo leitor: o autor não esclarece se ele está 

se referindo à quantidade ou à qualidade das atividades físicas oferecidas nos colégios. 

Portanto, as quatro crianças podem ter inferido que ele estava falando sobre a qualidade das 

atividades. 

Se juntarmos as três crianças que explicitaram a justificativa do autor e essas quatro 

crianças, veremos que sete crianças (29,2%) reconheceram que o autor defende que as 

atividades físicas oferecidas pelas escolinhas de esportes contribuem mais para a saúde que a 

educação física oferecida pelas escolas. 

Em relação às crianças cujas respostas não apontaram nenhuma das justificativas 

utilizadas pelo autor para defender o ponto de vista 3, acreditamos que suas dificuldades 

estejam relacionadas à localização das informações no texto. Apesar de encontrarem-se 

explícitas (ponto de vista e justificativas), essas informações estavam distantes uma das 

outras, exigindo um trabalho inferencial baseado no intercruzamento dessas informações.  

Conforme comentamos no tópico anterior, o ponto de vista 3 (Uma das melhores 

maneiras de proporcionar saúde e diversão é buscar uma escolinha de esportes) é polêmico, 

pode provocar opiniões diferentes, daí as crianças terem se posicionado e, conseqüentemente, 

utilizado outras justificativas de acordo com seu posicionamento. Ao se posicionarem, 

algumas crianças apresentaram argumentos contrários aos que foram utilizados no texto. 

Nesse momento, parece que elas deixaram de identificar as idéias do autor para fazer uso de 

suas crenças e valores pessoais, o que indica uma dificuldade em relação à leitura de textos da 

ordem do argumentar, onde é necessário reconhecer o ponto de vista do autor. 
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Retomando o texto B, “Legião de fãs de todas as idades”, lembramos que aqui o rock é 

a temática tratada pelo autor. Como já foi apresentado anteriormente, neste texto também há 

três idéias principais que representam o posicionamento do autor em relação ao assunto. São 

seus pontos de vista: 1 - As crianças não gostam mais de músicas infantis; 2 - As crianças 

gostam de rock and roll; 3 - Adultos aprovam que as crianças escutem rock. Entre essas três 

proposições, a idéia central é que “as crianças gostam de rock”. Assim como foi feito no texto 

A, vamos discutir agora sobre o desempenho que os alunos apresentaram para identificar as 

justificativas apresentadas pelo autor para defender cada um dos pontos de vista do texto B. 

Vamos iniciar analisando as respostas que deveriam identificar as justificativas ao 

ponto de vista 1: “As crianças não gostam mais de músicas infantis”. Para defender esse ponto 

de vista, o autor implicitamente admite que as crianças estão considerando as músicas infantis 

enjoadas e chatas. Esse argumento está subjacente em uma fala, no segundo parágrafo do 

texto, quando a personagem Laura Uchoa diz: “Xuxa há muito tempo saiu da minha lista 

musical e eu também odeio Sandy e Júnior. Acho eles muito enjoadinhos e muito chatos”.  

Para identificar essa justificativa, os alunos deveriam responder a segunda parte da 

questão 2: “Na opinião do autor do texto, as crianças gostam de músicas infantis? O que ele 

fala sobre isso?”. Também seria necessário, para identificar a justificativa, além de inferir a 

opinião do autor que estava subjacente à fala já citada da personagem, admitir que ele 

generalizou essa opinião para as demais crianças referidas no texto. 

Analisando as respostas elaboradas pelas crianças, observamos que onze delas 

apresentaram suas respostas de acordo com o argumento que justificava o ponto de vista 

defendido no texto. Isso significa dizer que elas apontaram a justificativa que reconhece que 

as crianças não gostam mais de músicas infantis porque as estão considerando enjoadas e 

chatas. 

Além dessas crianças, nove alunos responderam a pergunta apresentando as seguintes 

respostas: “Não, tem crianças de 9, 10 e 11 anos que gostam de rock” (sujeito 5, sexo 

feminino, 10 anos); “Elas falam que um tempo gostavam mas depois passaram a odiar” 

(sujeito 7, sexo feminino, 10 anos); “Não, ele fala que as crianças já esqueceram dos cantores 

infantis” (sujeito 9, sexo masculino, 10 anos); “Não, ela gosta de rock. Elas falam que 

preferem rock do que música infantil” (sujeito 25, sexo feminino, 12 anos); “Não, que não 

gosta de Rouge, Xuxa, que só gosta de rock” (sujeito 26, sexo feminino 11 anos); “Que Xuxa 

saiu da lista musical e também ela acha Sandy e Júnior muito enjoados e chatos” (sujeito 28, 

sexo masculino 11 anos); “Não, que é muito infantil” (sujeito 30, masculino 10 anos); “Que 

os adolescentes gostam de rock” (sujeito 31, sexo masculino 09 anos). Como podemos 
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verificar, através dessas respostas, esses alunos inferiram que as músicas infantis já não são 

preferidas pelas crianças porque se tornaram enjoadas e chatas. 

Houve até uma criança que copiou trecho do texto para responder a pergunta, porém 

não foi uma cópia aleatória. Ela transcreveu um trecho que pode ser utilizado como estratégia 

de exemplificação da justificativa adotada pelo autor: “Adorei as músicas de Pitty e agora só 

gosto de rock”, conta a garota que mudou até o estilo de se vestir. “Agora uso saias jeans e 

roupas pretas, diz Laura” (sujeito 27, sexo feminino, 10 anos). 

Portanto, vinte alunos (83,3%) conseguiram identificar a justificativa ao ponto de vista 

1 do texto B. Esse foi o percentual de acertos mais alto conseguido por eles, nos dois textos, 

para identificar as justificativas. Esse resultado parece indicar que, ainda que fosse necessário 

inferir a justificativa do autor implícita na fala de uma personagem, a maioria dos alunos não 

teve dificuldade em reconhecê-la por coincidir com a opinião deles em relação ao assunto que 

estava sendo tratado. Em tópico anterior, vimos como as crianças se posicionaram em relação 

à sua preferência pelo rock, mesmo sem terem sido convidadas a fazê-lo. 

Prosseguindo com nossa análise, destacaremos as respostas que deveriam identificar 

as justificativas ao ponto de vista 2: “As crianças gostam de rock and roll”. No texto, há três 

argumentos que defendem este ponto de vista: “Há um interesse em entrar cada vez mais cedo 

no mundo do adolescente e do adulto”; “O estilo está baseado no ideal de liberdade”; “As 

letras tratam de temas de interesse, embora muitas vezes as crianças gostem das músicas sem 

entender as letras”. 

Para identificar essas justificativas, os alunos deveriam dar resposta à questão 4: “Na 

opinião do autor, por que as crianças estão preferindo rock?” Ao responder essa questão, as 

crianças deveriam considerar a afirmação “Cada vez mais integradas na sociedade e, é claro, 

com eterna vontade de entrar logo na adolescência, a criançada de hoje está totalmente 

antenada com o som que os jovens e até mesmo os adultos escutam” (primeiro parágrafo) e 

“Acho que é música para minha idade, sim. Todas as minhas amigas ouvem Pitty” (terceiro 

parágrafo). Portanto, a primeira justificativa está implícita no primeiro e terceiro parágrafos, 

subjacente a essas vozes, sendo necessário que o leitor elabore inferência para identificá-la. 

A segunda justificativa está explícita no sexto parágrafo do texto: “O estilo está 

baseado no ideal de liberdade”. Para identificá-la, aparentemente os alunos precisariam 

apenas localizar esta informação. 

A terceira justificativa está subjacente à afirmação do autor: “Se eles falam a língua 

das crianças é uma prova de que os baixinhos estão mesmo interessados no universo jovem e 

adulto. E o rock funciona como uma das pontes que encurtam a distância da infância para a 
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adolescência”. A partir dessas informações localizadas no texto, os alunos deveriam inferir 

que as crianças, segundo o autor, estão preferindo o rock porque, diferentemente das músicas 

infantis, este estilo musical contribui para identificá-las como adolescentes e não como 

crianças. Portanto, a terceira justificativa ao ponto de vista 2 está implícita no sexto parágrafo, 

necessitando que o leitor, através de seus conhecimentos prévios sobre o tema tratado e pelas 

informações trazidas pelo texto, elabore inferência para reconhecê-la. 

Observando a tabela 5, verificamos que apenas sete crianças (29,2%) conseguiram 

identificar as justificativas ao ponto de vista 2 do texto B. Eis aqui a transcrição de suas 

respostas à questão 4: “Por causa das letras” (sujeito 1, sexo feminino, 9 anos); “São as letras” 

(sujeito 8, sexo feminino, 10 anos); “Por causa dos adolescentes e dos adultos também” 

(sujeito 9, sexo masculino, 10 anos); “Porque essas crianças querem ser adolescentes rápido” 

(sujeito 10, sexo feminino, 10 anos); “Porque elas querem entrar logo na adolescência” 

(sujeito 25, sexo feminino, 12 anos); “Por causa das letras do rock” (sujeito 31, sexo 

masculino, 9 anos); “Por causa dos versos das letras das músicas” (sujeito 32, sexo feminino, 

9 anos). 

Como podemos verificar, todas essas respostas se referem à primeira e à terceira 

justificativas que, como já dissemos, estão implícitas no texto, necessitando que o leitor 

elabore inferências utilizando seus conhecimentos prévios e integrando informações 

encontradas em alguns trechos do texto. A segunda justificativa que está explícita no texto foi 

a mais difícil para ser reconhecida, pois para isso seria necessário um conhecimento de mundo 

bem mais amplo e, conseqüentemente, mais maturidade para compreender a subjetividade 

presente na afirmação: “O estilo está baseado no ideal de liberdade”. Nenhum dos alunos 

participantes dessa pesquisa reconheceu essa afirmação como um argumento utilizado pelo 

autor. 

Entre os alunos que não identificaram as justificativas do autor, dois copiaram trechos 

não coerentes com a pergunta e os outros deram respostas pessoais, isto é, se posicionaram em 

relação à preferência das crianças pelo rock. Suas respostas não consideraram a opinião do 

autor quando disseram que o rock é muito melhor que música infantil, é mais agitado, tem 

muito barulho e está na moda. Parece que aqui os alunos, mais uma vez, por não encontrarem 

as respostas na superfície do texto, construíram inferências respaldadas em seu universo 

pessoal. 

Ainda analisando as respostas dos alunos, consideramos interessante destacar que 

cinco deles deram respostas que continuavam justificando o ponto de vista 1 (As crianças não 

gostam mais de músicas infantis). Vejamos suas respostas: “Porque elas acham as músicas 
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infantis muito enjoadas” (sujeito 7, sexo feminino, 10 anos); “Porque não gostam de músicas 

infantis” (sujeito 12, sexo masculino, 13 anos); “Porque acham que o rock é melhor e dizem 

que Sandy e Júnior são enjoadinhos” (sujeito 26, sexo feminino, 11 anos); “Porque as músicas 

infantis são muito caretas como Sandy e Júnior. Acham que eles estão muito enjoadinhos e 

muito chatos” (sujeito 27, sexo feminino, 10 anos); “Porque acham as músicas infantis 

enjoadas” (sujeito 29, sexo masculino, 12 anos).Através dessas respostas, eles disseram que as 

crianças estão preferindo o rock porque não gostam das músicas infantis que são muito 

caretas e ultrapassadas. 

Em relação ao ponto de vista 3 do texto B (Adultos aprovam que as crianças escutem 

rock), identificamos no texto o seguinte argumento para defender esse ponto de vista: “As 

letras não têm baixarias”. Essa justificativa deveria ser identificada através das respostas que 

os alunos deveriam dar à questão 7: “Por que os adultos aprovam que as crianças escutem 

rock?” 

Considerando que essa justificativa está implícita, as respostas dos alunos deveriam 

considerar que o autor aproveitou a fala de uma personagem adulta “As letras de rock não têm 

as baixarias que vários outros estilos têm” (quarto parágrafo) para, implicitamente, justificar 

seu próprio ponto de vista. Para reconhecer essa afirmação como justificativa do autor, seria 

necessário inferir que ele estava argumentando através de outras vozes inseridas no texto. 

Analisando as respostas dos alunos, verificamos que explicitamente cinco crianças 

conseguiram apontar essa afirmação como o argumento que defende o ponto de vista 3: 

“Porque as letras dos rocks não têm baixarias” (sujeito 1, sexo feminino, 9 anos); “Porque 

quase todas as bandas de rock não têm baixarias” (sujeito 4, sexo feminino, 11 anos); “Porque 

os outros estilos têm muitas baixarias” (sujeito 9, sexo masculino, 10 anos); “Porque escutam 

sem baixarias” (sujeito 26, sexo feminino, 11 anos); “Porque as músicas de rock não têm as 

baixarias que outros estilos têm” ( sujeito 32, sexo feminino, 9 anos).  

Entretanto, outras cinco também conseguiram demonstrar sua compreensão através 

das seguintes respostas: “Porque acabam gostando” (sujeito 5, sexo feminino, 10 anos); 

“Porque uns também gostam” (sujeito 8, sexo feminino, 10 anos); “Porque os adultos às vezes 

também gostam de escutar as músicas” (sujeito 10, sexo feminino, 10 anos); “Porque gostam 

também” (sujeito12, sexo masculino, 13 anos); “Porque os adultos também gostam e aí as 

crianças passam a gostar” (sujeito 29, sexo masculino, 12 anos). 

Como podemos ver, esses alunos implicitamente disseram que, pelo fato de também 

gostarem de rock, os adultos aprovam que as crianças curtam esse estilo musical. Portanto, 
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como podemos ver na tabela 5, dez alunos (41,7%) identificaram a justificativa ao ponto de 

vista 3 do texto B.  

Entre os demais, dois copiaram trecho do texto que não tem coerência com a pergunta 

e cinco apresentaram respostas que fazem referência ao texto, mas não focalizam a 

justificativa do autor. Verificamos ainda que sete alunos justificaram de acordo com sua 

opinião pessoal. Eis alguns exemplos: “Porque isso é muito bom” (sujeito 2, sexo feminino, 9 

anos); “Porque eles devem ser roqueiros” (sujeito 11, sexo masculino, 12 anos); “Porque o 

rock é ruim e leva pra o mundo do mal” (sujeito sujeito 31, sexo masculino, 9 anos); “Porque 

está na moda” (sujeito 30, sexo masculino, 10 anos). Ao darem essas respostas, os alunos se 

posicionaram diante da questão, expressando suas crenças e valores em relação ao rock. 

Como já comentamos em outros itens, a atitude de posicionar-se mediante leitura de 

um texto da ordem do argumentar nem sempre contribui para que o leitor reconheça as idéias 

defendidas pelo autor e, conseqüentemente, seu posicionamento. Para desenvolver a 

compreensão textual num gênero argumentativo como o artigo de opinião, por exemplo, é 

fundamental identificar os pontos de vista e as justificativas do autor, distinguindo-as de seus 

próprios pontos de vista e justificativas. Tal capacidade precisa ser objeto de reflexão nas 

aulas de leitura. 

Finalizando a análise das questões de compreensão que tinham a intenção de expressar 

o reconhecimento das justificativas utilizadas pelos autores, vamos fazer uma breve síntese 

em relação ao que já foi discutido sobre a identificação dos argumentos que defendem os 

pontos de vista nos dois textos.  

Como já discutimos no capitulo 4, os estudos sobre produção textual apontam que as 

crianças não apresentam dificuldades para inserir pontos de vista e justificativas em seus 

textos. Em Leal (2004), por exemplo, vimos que em relação aos alunos da 4ª série, os dados 

revelaram que 93,4% elaboraram pontos de vista claros em seus textos, 86,9% apresentaram 

justificativas para defender suas idéias, 45,9% justificaram suas justificativas e 51,3% 

produziram contra-argumentos. Levando em conta que neste tópico estamos analisando a 

identificação de justificativas por alunos leitores, consideramos importante ressaltar que 

86,9% das crianças de quarta série investigadas no estudo de Leal (2004) foram capazes de 

justificar seus pontos de vista, porém em situação de leitura torna-se necessário reconhecer o 

posicionamento e argumentos de um autor em um texto escrito. Neste trabalho, verificamos 

que as crianças apresentaram dificuldades em identificar algumas justificativas. A seguir 

apresentaremos algumas reflexões sobre as dificuldades encontradas. 
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De acordo com os resultados exibidos na tabela 5, já discutidos, podemos verificar que 

as justificativas que defendem os três pontos de vista do texto A apresentaram maiores 

dificuldades para os alunos que as justificativas utilizadas como argumentos no texto B. 

Consideramos importante comparar os resultados em que a percentagem de identificação de 

justificativas, nos dois textos, foi maior e aqueles em que foi menor. Para isso, vamos 

descrever, a seguir, algumas capacidades necessárias à identificação dessas justificativas. 

1. Reconhecer o posicionamento e argumentos do autor, diferenciando-o de seus próprios 

posicionamentos: em relação ao ponto de vista 3 do texto A (uma das melhores maneiras de 

proporcionar saúde e diversão é buscar uma escolinha de esportes), por ser um tema 

polêmico, pudemos observar que os alunos se posicionaram em relação a ele. Sendo assim, 

utilizaram outros argumentos para justificar o ponto de vista do autor. Verificamos também 

que em relação ao ponto de vista 3 do texto B (Adultos aprovam que as crianças escutem 

rock), sete alunos também elaboraram suas respostas utilizando suas opiniões pessoais. 

2. Reconhecer os recursos característicos da linguagem jornalística presentes no gênero 

“artigo de opinião” para apresentação das justificativas aos pontos de vista:  esta habilidade 

seria necessária para identificar a primeira justificativa ao ponto de vista 1 do texto A (as 

atividades físicas proporcionam saúde) que está explícita no subtítulo do texto, recurso 

comum aos gêneros jornalísticos. Localizando essa informação no subtítulo, o leitor poderia 

identificar essa justificativa. Ainda podemos citar como exemplo a estratégia de 

exemplificação utilizada pelo autor como argumento para justificar o ponto de vista 2 do texto 

A: “As escolinhas oferecem diversos tipos de atividades físicas porque cada tipo de atividade 

proporciona benefícios específicos”. Aqui ele apresenta exemplos de esportes como substituto 

do argumento principal que se encontrava implícito. Esse recurso, utilizado pelo autor, se 

constituiu em grande dificuldade para as crianças por não possuírem familiaridade com a 

linguagem jornalística, principalmente com os gêneros argumentativos, como o artigo de 

opinião. Outro exemplo de capacidade também relacionada às características do gênero 

jornalístico é o uso de depoimentos que fortalecem o ponto de vista do autor, descrito a 

seguir. 

3. Reconhecer a posição do autor, a partir da inserção de outras vozes que ele insere no 

texto: para identificar a justificativa ao ponto de vista 1 do texto B (As crianças não gostam 

mais de músicas infantis) seria necessário considerar o depoimento de Laura Uchoa: “Xuxa há 

muito tempo saiu da minha lista musical e eu também odeio Sandy e Júnior. Acho eles muito 

enjoadinhos e muito chatos”. Outro exemplo seria a identificação das justificativas ao ponto 

de vista 2 do texto B (As crianças gostam de rock), onde os alunos também deveriam perceber 
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que o autor está inserindo no texto trechos de depoimentos de personagens para argumentar 

seu próprio ponto de vista: “Acho que é música para minha idade, sim. Todas as minhas 

amigas ouvem Pitty” (terceiro parágrafo). Através dessas informações o autor está 

justificando porque as crianças estão preferindo o rock. Portanto, o argumento do autor 

encontra-se subjacente a essas vozes, sendo necessário que o leitor elabore inferência para 

identificá-lo. Ou seja, o aluno teria que reconhecer que se o autor está inserindo essas vozes 

sem contra-argumentar é porque ele concorda com elas. Essa estratégia é bastante 

característica do gênero jornalístico. 

4. Integrar informações inseridas em parágrafos diferentes (que também se constitui num tipo 

de inferência): focalizando as justificativas utilizadas para defender o ponto de vista 3 do 

texto A, observamos que são informações explícitas no texto, porém localizadas em 

parágrafos diferentes: uma das melhores maneiras de proporcionar saúde e diversão é buscar 

uma escolinha de esportes, porque “A educação física oferecida nos colégios muitas vezes 

não é suficiente para a rotina de exercícios que as crianças devem realizar para ter um bom 

desenvolvimento (primeiro parágrafo); Clubes e academias espalhados pela cidade oferecem 

as mais diversas opções (segundo parágrafo); Há possibilidade da criança ampliar seu grupo 

de amigos durante os treinos (segundo parágrafo); As escolinhas de esportes acabam sendo 

local de paquera para os adolescentes (quinto parágrafo)”. Portanto, para reconhecer essas 

justificativas seria necessário localizar e integrar informações em parágrafos diferentes, 

fazendo uma generalização. 

5. Elaborar inferências a partir do conhecimento prévio articulado com informações trazidas 

pelo texto: esta habilidade seria necessária para o leitor identificar a primeira justificativa ao 

ponto de vista 1 do texto A (As atividades físicas proporcionam saúde). Para isso, seria 

preciso mobilizar seu conhecimento de mundo segundo o qual nas escolinhas de esportes se 

praticam atividades físicas e que essas atividades são necessárias para a saúde. Articulando 

esse conhecimento prévio com a fala do autor no primeiro parágrafo do texto, defendendo que 

as escolinhas de esportes representam uma das melhores maneiras de proporcionar saúde e 

diversão, o leitor poderia inferir que as atividades físicas proporcionam saúde, identificando, 

assim, a justificativa do texto. 

6. Localizar informações explícitas no texto: esta seria uma habilidade que ajudaria a 

identificar duas justificativas ao ponto de vista 1 do texto A (as atividades físicas 

proporcionam saúde). Para isso o leitor teria que considerar as informações explícitas no 

subtítulo do texto “Reserve um tempinho para praticar uma atividade física. Você vai ter mais 

saúde e, quem sabe, até ser uma estrela um dia”. Como podemos observar, este trecho traz 
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explícito que as atividades físicas proporcionam saúde e poderão contribuir para a formação 

de um ídolo. Essas informações se constituem em justificativas ao ponto de vista 1 do texto A. 

Outro exemplo da necessidade de localizar informações explícitas refere-se à identificação 

das justificativas ao ponto de vista 3 do texto A (Uma das melhores maneiras de proporcionar 

saúde e diversão é buscar uma escolinha de esportes). Como já comentamos no item 4, as 

justificativas a esse ponto de vista estavam todas explícitas no texto, porém em parágrafos 

diferentes. Isto deve ter se constituído em dificuldade para os alunos. 

 Destacando o item com maior percentual de acerto, verificamos que 83,3% dos alunos 

conseguiram identificar a justificativa ao ponto de vista 1 do texto B. Aqui podemos observar 

que a habilidade de reconhecer a posição do autor, a partir da inserção de outras vozes 

inseridas por ele no texto, seria a condição necessária para o leitor identificar a justificativa. 

Entretanto o menor percentual de acertos no texto B (29,2%) que se refere às justificativas ao 

ponto de vista 2 também necessitava dessa mesma habilidade. Como já dissemos 

anteriormente, acreditamos que o sucesso dos alunos na identificação da justificativa ao ponto 

de vista 1 do texto B seja fruto da coincidência entre o argumento inserido na voz da 

personagem e o que os leitores também pensavam sobre as músicas infantis. 

 Em relação ao item com menor percentual de acertos, retomamos a justificativa ao 

ponto de vista 2 do texto A, cujo percentual de 0% indica que nenhuma criança conseguiu 

identificar a estratégia de exemplificação utilizada pelo autor para justificar que as escolinhas 

de esportes oferecem diversos tipos de atividades físicas porque cada tipo de atividade 

proporciona benefícios específicos. Trata-se de um recurso característico da linguagem 

jornalística, usado pelo autor para apresentação da justificativa ao ponto de vista. Esse recurso 

não foi reconhecido pelos alunos como uma estratégia de argumentação por não ser um 

recurso lingüístico familiar a eles. 

No próximo tópico vamos analisar as respostas que os alunos deram às questões que 

exigem identificação de informações secundárias do texto, a fim de verificar se eles 

apreendem mais as informações centrais, que representam os pontos de vista e justificativas 

dos autores. 

 

9.4 Os alunos localizam informações secundárias no texto? 

Conforme já dissemos, os objetivos gerais deste estudo se constituíram em analisar a 

capacidade de compreensão do gênero “artigo de opinião” por crianças de 4ª série do Ensino 

Fundamental de escolas públicas e em analisar as relações entre elaboração de resumos e 

compreensão textual. Sendo assim, além de investigar a identificação dos pontos de vista e 
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justificativas dos autores dos dois artigos de opinião, também nos propusemos a verificar se 

os alunos identificam informações secundárias nos textos. Neste tópico vamos analisar as 

respostas que os alunos deram às questões que permitem identificar tais informações. 

De acordo com a metodologia deste trabalho, que já foi apresentada, os quarenta e oito 

alunos participantes desta pesquisa foram divididos em quatro grupos para responder as 

questões de compreensão textual e elaborar resumos. Sendo que dois grupos, ou seja, vinte e 

quatro alunos (grupos 1 e 3), responderam questões principais e os outros dois grupos 

responderam as questões secundárias. Portanto, vinte e quatro alunos (grupos 2 e 4)  

responderam as questões secundárias que se constituem em informações que ilustram o que 

está sendo dito, porém não estão no foco principal da discussão.  

Essas questões se constituíram em oito perguntas para cada texto. Para o texto A, 

“Atleta nem que seja só poucas horinhas”, foram elaboradas as seguintes questões: 1. Quais 

são os esportes mais procurados? 2. Que atividades desenvolvem o raciocínio e a 

concentração? 3. Que esporte Tâmara Rodrigues pratica? 4. Por que a pediatra Sônia Pinheiro 

diz que as artes marciais são ótimas para jovens mais agitados? 5. Em que locais crianças 

mais pobres também podem praticar esportes? 6. Que vantagens os alunos de escolas públicas 

podem aproveitar nesses locais? 7. Como é o rendimento escolar de Caio? 8. O que Thiago 

Dourado, 12 anos, afirma que acontece no intervalo entre os treinos?  

E para o texto B, “Legião de fãs de todas as idades”, os alunos deveriam dar respostas 

às seguintes questões: 1. O que estava acontecendo na cidade, na data em que este texto foi 

publicado, que inspirou o autor a falar de rock? 2. Como as crianças tomam conhecimento dos 

rocks? 3. Como a garota Laura Uchoa diz que começou a gostar de rock? 4. Qual a música 

preferida de Pedro Lucena, de 9 anos? 5. Qual o garoto que diz “Não entendo as letras, mas 

sei cantar as músicas” de bandas americanas? 6. De acordo com o texto, qual é a banda que 

talvez seja a mais popular entre as crianças? 7. Quem canta esses versos: “Ninguém merece 

ser só mais um bonitinho/Nem transparecer... consciente ou inconseqüente/Sem se preocupar 

em ser adulto ou criança/O importante é ser você/Mesmo que seja estranho, seja você/Mesmo 

que seja bizarro?” 8. Quais os cantores de músicas infantis citados no texto?  

Analisando as respostas dos alunos, apresentamos a tabela abaixo que exibe o 

desempenho demonstrado pelos vinte e quatro alunos (grupos 2 e 4) que responderam 

questões secundárias, nos dois textos. 
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Tabela 6: Freqüência e percentagem de alunos que localizaram informações secundárias nos 
textos A e B 

Texto A Texto B Questão 
Freq. % Freq. % 

1 16 66,7 12 50,0 
2 9 37,5 13 54,2 
3 20 83,3 22 91,7 
4 9 37,5 12 50,0 
5 16 66,7 18 75,0 
6 11 45,8 14 58,3 
7 10 41,7 21 87,5 
8 20 83,3 20 83,3 
 

Focalizando nossa atenção inicialmente nos resultados referentes ao texto A, 

observamos que duas questões tiveram um índice de acertos bem mais elevado que as demais. 

De acordo com a tabela acima, verificamos que vinte alunos (83,3%) conseguiram acertar as 

questões 3 (Que esporte Tâmara Rodrigues pratica?) e 8 (O que Thiago Dourado, 12 anos, 

afirma que acontece no intervalo entre os treinos?).  

A questão 3 (Que esporte Tâmara Rodrigues pratica?) apesar de resgatar uma 

informação explícita localizada no final do segundo parágrafo “’Eu me divirto muito com 

minhas colegas durante os jogos. Não pratico por obrigação, gosto do que faço’, conta a 

praticante de basquete Tâmara Rodrigues, 11 anos”, exige que o leitor identifique essa 

informação na fala do autor: “conta a praticante de basquete...”. Portanto, não se trata de uma 

informação direta (Tâmara Rodrigues pratica basquete). A forma como o autor se expressou 

exige do leitor um trabalho de identificação das vozes que aparecem no texto e o 

conhecimento do recurso usado para indicar a voz que está sendo foco de reflexão: “conta a 

praticante”. Esse tipo de formulação é bastante freqüente em textos jornalísticos e caracteriza 

as estratégias de construção da polifonia textual. Esse trecho destaca quem está “veiculando a 

informação”. Reconhecer que a palavra praticante refere-se à ação de praticar esporte seria 

outro conhecimento necessário para acertar a resposta a essa questão.  

De acordo com o resultado exposto acima, podemos ver que vinte alunos (83,3%) 

conseguiram dar uma resposta correta para a questão 3 do texto A. Apenas quatro 

apresentaram dificuldades em relação à compreensão dessa questão. Eis suas respostas: “Ela 

pratica xadrez, golfe e etc.” (sujeito 24, sexo feminino, 14 anos); “Xadrez” (sujeito 40, sexo 

feminino, 10 anos); “Natação” (sujeito 39, sexo masculino, 11 anos); “Natação” (sujeito 47, 

sexo masculino, 13 anos). Acreditamos que uma leitura mais cuidadosa desse trecho talvez 
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pudesse ter contribuído para reconhecer na palavra “basquete” a resposta correta, mesmo que 

estivesse localizada no mesmo parágrafo dos outros esportes citados por esses alunos. 

A questão 8 (O que Thiago Dourado, 12 anos, afirma que acontece no intervalo entre 

os treinos?) refere-se a uma informação explícita no final do quinto parágrafo: “Thiago 

Dourado, 12 anos, praticante de futsal e natação, confirma que sempre acontecem umas 

paqueras no intervalo entre os treinos e isso acaba sendo mais um ponto que chama a atenção 

para ele não faltar aulas”. Esse trecho, apesar de estar escrito em ordem direta, apresenta dois 

apostos (12 anos, praticante de futsal e natação) entre o sujeito e o verbo que talvez tenham 

representado dificuldades para alguns alunos localizarem a informação necessária para 

responder corretamente a pergunta. Aqui também podemos verificar que a palavra “afirma” 

(na pergunta) precisaria ser substituída pela palavra “confirma” (no texto). Talvez isto 

também tenha se constituído em dificuldade para os quatro alunos que não conseguiram 

acertar essa questão. Um deles copiou trecho do texto e os demais responderam assim: “Ele 

pratica futsal e natação” (sujeito 44, sexo feminino, 10 anos); “Praticante de futebol” (sujeito 

20, sexo masculino, 10 anos); “Ele pratica futsal e natação e ele ganha mais atenção para não 

faltar às aulas” (sujeito 24, sexo feminino, 14 anos). Acreditamos que a forma como o autor se 

referiu ao garoto “Thiago Dourado, 12 anos, praticante de futsal e natação...” tenha 

influenciado as respostas desses alunos que também julgaram que a questão perguntava pelo 

esporte praticado pelo menino, tal como aconteceu na questão 3. Os demais (vinte alunos), 

como vimos na tabela 6, representam o percentual de 83,3% de alunos que responderam 

corretamente a questão 8 do texto A. 

Ainda observando a tabela 6, verificamos que as questões 2 (Que atividades 

desenvolvem o raciocínio e a concentração?) e 4 (Por que a pediatra Sônia Pinheiro diz que as 

artes marciais são ótimas para jovens mais agitados?) exibem o menor percentual de acertos, 

ou seja, 37,5% para ambas as questões. Vamos analisar cada uma separadamente a fim de 

entender quais as dificuldades encontradas pelos alunos para respondê-las corretamente. 

Através da questão 2 (Que atividades desenvolvem o raciocínio e a concentração?), os 

alunos poderiam resgatar a informação localizada no segundo parágrafo do texto quando o 

autor afirma: “Esportes que mexem com a musculatura corporal, como a natação, o futebol e 

as artes marciais ainda são os mais procurados, mas não se podem esquecer daqueles que 

estimulam o raciocínio e a capacidade de concentração, como é o caso do xadrez e do golfe”. 

Como podemos ver, trata-se de uma informação explícita, porém que não foi escrita na ordem 

direta (O xadrez e o golfe desenvolvem o raciocínio e a concentração), exigindo uma 

reconstrução da proposição. Inclusive seria necessário que o leitor entendesse que as palavras 
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“desenvolvem” (na pergunta) e “estimulam” (no texto) estão sendo usadas como sinônimas. 

Talvez outra dificuldade tenha sido representada pela necessidade de reconhecer a palavra 

“daqueles” como uma retomada da palavra “esportes”. Ou seja, o leitor precisa reconhecer o 

recurso coesivo pronominal. Além disso, a palavra esportes (no texto) está sendo substituída 

pela palavra atividades (na pergunta). Todos esses fatores podem ter se constituído em 

obstáculos para os alunos localizarem as informações que responderiam a questão 2 do texto 

A. Conforme a tabela 6, podemos observar que dos vinte e quatro alunos participantes, apenas 

nove (37,5%) conseguiram responder corretamente essa questão. A interpretação da expressão 

“como é o caso” também pode ter sido outro obstáculo para as crianças. 

Os alunos que não conseguiram acertar deram respostas mencionando outros esportes 

como: natação, basquete, artes marciais, futebol. Houve quem copiasse um trecho do texto e 

quem respondesse “lendo o Diário de Pernambuco” (sujeito 44, sexo feminino, 10 anos). 

Considerando que esses esportes estavam citados no mesmo parágrafo, acreditamos que isto 

tenha contribuído para as respostas desses alunos, fato que aponta a necessidade de uma 

leitura mais cuidadosa. 

A questão 4 (Por que a pediatra Sônia Pinheiro diz que as artes marciais são ótimas 

para jovens mais agitados?) resgata informação explícita no final do quarto parágrafo “Para 

Sônia, as artes marciais são ótimas para jovens mais agitados. Elas ajudam a dar mais 

disciplina e a energia pode ser gasta no tatame”. Para responder a pergunta, o aluno teria que 

entender que a expressão “Para Sônia” (quarto parágrafo) é uma retomada da expressão “A 

pediatra Sônia Pinheiro” que está iniciando o terceiro parágrafo. Teria também que considerar 

que o pronome “Elas” retoma a expressão “as artes marciais”. Portanto, além de identificar 

palavras como referentes que retomam outras, o leitor ainda teria de integrar informações em 

parágrafos diferentes. Esses fatores devem justificar porque apenas nove alunos (37,5%) 

conseguiram acertar a resposta da questão 4 do texto A. 

Entre os demais alunos, seis responderam a pergunta dizendo que era para dar mais 

disciplina e energia, quatro copiaram trecho do texto e quatro deram resposta de acordo com 

sua opinião pessoal: “Porque orienta mais um pouco” (sujeito 13, sexo masculino, 12 anos); 

“Para eles não se machucar” (sujeito 43, sexo feminino, 11 anos); “Porque é o melhor para o 

desenvolvimento deles” (sujeito 45, sexo masculino, 10 anos); “Porque as artes marciais é um 

esporte agitado” (sujeito 38, sexo feminino, 9 anos).  

Em relação ao texto B, “Legião de fãs de todas as idades”, também podemos observar 

na tabela 6 que duas questões conseguiram maiores índices de acertos: a questão 3 (Como a 

garota Laura Uchoa diz que começou a gostar de rock?), que apresentou um índice de 91,7%, 
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e a questão 7 (Quem canta esses versos: “Ninguém merece ser só mais um bonitinho/Nem 

transparecer... consciente ou inconseqüente/Sem se preocupar em ser adulto ou criança/O 

importante é ser você/Mesmo que seja estranho, seja você/Mesmo que seja bizarro?”), cujo 

resultado aponta 87,5% de acertos. 

A questão 3 (Como a garota Laura Uchoa diz que começou a gostar de rock?) 

encontra-se implícita na fala do autor quando ele diz: “O rock entrou na vida de Laura através 

da sua tia, que ouvia Pitty.” (segundo parágrafo). Para reconhecer nesta informação a resposta 

à pergunta 3, o leitor deveria interpretar a expressão “entrou na vida”. É preciso também 

realizar inferência, a partir do conhecimento prévio de que a palavra “Pitty” se refere ao nome 

de uma cantora de rock. Portanto, mesmo tendo que inferir a resposta na fala do autor, vinte e 

dois alunos (91,7%) conseguiram responder corretamente a questão. Os dois alunos que não 

conseguiram identificar a informação para responder a pergunta responderam: “Quando ela 

ficou com 10 anos” (sexo masculino, 11 anos); “Atesta essa preferência” (sujeito 20, sexo 

masculino, 10 anos). Tentando entender essas respostas, acreditamos que talvez a conjunção 

“como” (na pergunta) que indica modo ou maneira tenha sido entendida como a conjunção 

“quando” (na resposta do aluno) que indica tempo. O aluno que respondeu “Atesta essa 

preferência” deve ter copiado esse trecho aleatoriamente. 

A questão 7 (Quem canta esses versos: “Ninguém merece ser só mais um 

bonitinho/Nem transparecer... consciente ou inconseqüente/Sem se preocupar em ser adulto 

ou criança/O importante é ser você/Mesmo que seja estranho, seja você/Mesmo que seja 

bizarro?”) também se encontra implícita no início do terceiro parágrafo quando o autor diz: 

“Pitty conquistou a garotada com versos como...” Para identificar a resposta à questão 7, o 

leitor deveria inferir nesta fala que os versos a seguir são cantados por Pitty, a cantora de rock. 

O conhecimento de mundo aqui permitiu ao leitor inferir que a palavra Pitty é o nome da 

cantora, o verbo “conquistou” (no texto) está significando “agradou” e com a expressão “a 

garotada” (no texto) o autor está se referindo às crianças citadas por ele no texto. Os alunos 

conseguiram fazer essas inferências e ainda entender que os versos são cantados por Pitty. 

Esta questão apresentou um alto percentual de acertos (87,5%), indicando que vinte e 

um alunos não tiveram dificuldades para respondê-la corretamente. Os alunos que não 

acertaram, responderam: “Rouge” (sujeito 41, sexo feminino, 10 anos); “Evanesence” (sexo 

masculino, 11 anos); “O jovem no Brasil nunca é levado a sério” (sujeito 43, sexo feminino, 

11 anos). Acreditamos que os dois alunos que responderam “Rouge” e “Evanesence” 

confundiram os nomes das bandas, embora que, segundo o texto, “Rouge” canta música 

infantil e não, rock. O aluno que respondeu “O jovem no Brasil nunca é levado a sério” 
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apresentou o nome de uma música, não de um cantor. Portanto, ou esses alunos não 

conseguiram fazer as inferências citadas acima, ou parece que faltou a eles uma leitura mais 

cuidadosa do texto. 

Ainda observando a tabela 6, podemos verificar que a questão 1 (O que estava 

acontecendo na cidade, na data em que este texto foi publicado, que inspirou o autor a falar de 

rock?) e a questão 4 (Qual a música preferida de Pedro Lucena, de 9 anos?) foram as questões 

que apresentaram os menores percentuais de acertos, cada uma exibindo um resultado de 

50%. Como fizemos no texto A, aqui também vamos analisar cada questão separadamente a 

fim de entender que fatores poderiam interferir na compreensão dos alunos. 

A questão 1 (O que estava acontecendo na cidade, na data em que este texto foi 

publicado, que inspirou o autor a falar de rock?) trata de uma informação que poderia ser 

resgatada no final do primeiro parágrafo, quando o autor diz: “Por tudo isso, o Diarinho pega 

carona no Festival de Verão, que termina hoje, e aborda o tema para você que é adepto do 

estilo”. Para o leitor identificar a resposta neste trecho, alguns aspectos poderiam ter sido 

observados como, por exemplo: a expressão “Festival de Verão”, escrita com letra maiúscula, 

deveria chamar a atenção do leitor para entender que se tratava de um evento. Aqui o 

conhecimento de mundo do leitor também poderia contribuir para reconhecer esse evento 

divulgado pela mídia e pelos jovens que o apreciam. Na expressão “o Diarinho pega carona” 

o leitor teria que reconhecer na palavra “Diarinho” o nome do jornal que era o portador do 

texto e na expressão “pega carona” inferir que o autor estava se referindo a aproveitar a 

ocasião em que o festival estava acontecendo. Ainda seria necessário entender o sentido das 

palavras “adepto” e “estilo” no final da fala do autor: “... para você que é adepto do estilo”. 

Sendo assim, dar uma resposta correta para a questão 1 do texto B exigia do aluno considerar 

algumas marcas textuais como palavras escritas com letra maiúscula, conhecimento de 

vocabulário e expressões como também conhecimentos extra-textuais. 

Observando a tabela 6, verificamos que apenas doze alunos (50%) participantes 

conseguiram localizar a informação para responder essa questão. Entre os outros, cinco 

copiaram trechos do texto; três alunos responderam que as crianças de hoje estão gostando 

mais de rock e os outros quatro responderam assim: “Porque naquele tempo o rock era 

famoso” (sujeito 15, sexo masculino, 10 anos); “Que as crianças só gostavam de Xuxa, 

Eliana, Rouge e Sandy e Júnior” (sujeito 17, sexo masculino, 11 anos); “As crianças não 

gostam mais de Xuxa, Eliana, Rouge e Sandy e Júnior. A data foi 22 de janeiro de 2005. O 

autor foi Fred Figueiroa” (sujeito 44, sexo feminino, 10 anos); “Pernambuco, 22 de janeiro” 

(sujeito 41, sexo feminino, 10 anos). Como podemos ver através dessas respostas, esses 
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alunos entenderam que era para mencionar a atual preferência musical das crianças e destacar 

a data de publicação do artigo. 

A resposta à questão 4 (Qual a música preferida de Pedro Lucena, de 9 anos?) poderia 

ser localizada nas informações trazidas pelo quinto parágrafo: “Essa música (Não é sério, de 

Charlie Brown Jr.) é, por exemplo, a preferida de Pedro Lucena, de 9 anos”. Para localizar a 

informação que daria resposta à pergunta, o leitor deveria estar familiarizado com alguns 

recursos gráficos que são comuns à linguagem jornalística. Por exemplo, reconhecer que o 

trecho dentro das aspas refere-se aos versos da música em questão e que dentro dos parêntesis 

estão o título da letra e seu cantor. Parece que alguns alunos não conseguiram reconhecer a 

importância desses detalhes porque, de acordo com a tabela 6, apenas doze alunos (50%) 

responderam corretamente a questão. Acreditamos que esta dificuldade também pode ser 

explicada pelo fato do gênero artigo de opinião não ser incluído na prática pedagógica das 

professoras desses alunos, como já foi comentado anteriormente. 

Entre os alunos que não conseguiram localizar a informação que daria resposta à 

pergunta, cinco responderam “Charlie Brown Jr.” Portanto, confundiram o nome da música 

com o nome da banda. Dois alunos disseram que “as músicas preferidas são as letras que ele 

concorda com elas”. Dois responderam “É a banda aliás”, julgando que a palavra “aliás” 

(texto) fosse o nome de uma banda. Dois destacaram versos da música como se fosse seu 

título: “Causei muito distúrbio” (sujeito 22, sexo feminino, 11 anos); “A preferida música é ‘o 

que é que eu uso’”; e um aluno respondeu: “festival de verão” (sujeito 42, sexo feminino, 10 

anos). 

Através dos resultados exibidos pela tabela 6, também podemos observar que em 

quase todas as questões os alunos apresentaram melhor desempenho em localizar as 

informações no texto B que no texto A. Retomando os dados até aqui analisados, também 

podemos ver que a tabela 3 mostra um percentual de 70,8% de acertos para a identificação do 

tema do texto A e de 91,6% para a identificação do tema do texto B. Em relação aos pontos de 

vista (tabela 4), os resultados alcançaram índices próximos nos dois textos, porém na 

identificação das justificativas (tabela 5), no texto B os alunos também apresentaram melhor 

compreensão que no texto A. Isto talvez seja um indicador de que o texto “Atleta nem que 

seja só por poucas horinhas” tenha oferecido mais dificuldades para a compreensão dos 

alunos que o texto “Legião de fãs de todas as idades”. Essas reflexões serão retomadas no 

próximo tópico quando analisaremos os resumos elaborados pelos alunos após a leitura dos 

dois textos. 
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CAPÍTULO 10 OS ALUNOS SABEM ELABORAR RESUMOS DE ARTIGOS DE 

OPINIÃO? 

Como já foi dito anteriormente, com este trabalho pretendemos, além de analisar a 

capacidade de compreensão do gênero “artigo de opinião” por crianças de 4ª série do Ensino 

Fundamental de escolas públicas, tal como apresentamos nos tópicos anteriores, investigar as 

relações entre tal capacidade e as capacidades envolvidas na elaboração de resumos. Para 

procedermos a tal investigação, passaremos agora a analisar os resumos escritos por eles, para 

verificar se nessas produções eles apontam o posicionamento dos autores em relação aos 

temas tratados nos dois textos. Ou seja, faremos, neste tópico, uma análise sobre a capacidade 

dessas crianças de elaborar resumos de artigos de opinião. 

Vamos, inicialmente, refletir de modo mais geral sobre os textos que foram produzidos 

pelos alunos quando solicitamos a escrita do resumo do artigo de opinião. Posteriormente, 

faremos uma análise dos pontos de vista e das justificativas inseridas por eles nesses textos. 

Na metodologia desse trabalho, explicitamos que quarenta e oito sujeitos participaram 

desta pesquisa. Eles foram divididos em quatro grupos de doze alunos. Dois grupos, ou seja, 

vinte e quatro alunos (grupos 1 e 3), responderam questões principais, isto é, questões 

relativas aos pontos de vista e justificativas dos autores. Estes mesmos sujeitos também foram 

convidados a escrever resumos dos textos após sua leitura. Da mesma forma, os outros vinte e 

quatro alunos também foram divididos em dois grupos de doze, denominados grupos 2 e 4, 

que responderam questões secundárias e também escreveram resumos. Portanto, os quarenta e 

oito sujeitos que participaram desta pesquisa foram convidados a elaborar um resumo após a 

leitura de cada texto. 

 

10.1 Os alunos conseguiram escrever os resumos? 

Para dar início à análise dessas produções, consideramos importante primeiro destacar 

os modelos textuais adotados pelos alunos para atender à solicitação que lhes havia sido feita 

em relação à escrita de um texto que pudesse sintetizar o conteúdo dos artigos de opinião que 

haviam lido. O comando dessa atividade pedia que escrevessem um resumo, dizendo as coisas 

mais importantes que os autores haviam tratado em seus textos. Os alunos utilizaram várias 

estratégias que conduziam à organização de diferentes modelos textuais. Categorizamos sete 

modelos principais, que estão citados na tabela 7. 
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Tabela 7: Freqüência e percentagem de gêneros textuais utilizados pelos alunos 
Texto A Texto B Total Modelo textual 

Freq. % Freq. % Freq. % 
Resumo tipo 1 10 20,8 12 25 22 22,9 
Resumo tipo 2 9 18,7 3 6,2 12 12,5 
Resumo crítico 1 2,1 0 0 1 1,0 
Texto de opinião 1 6 12,5 18 37,5 24 25,0 
Texto de opinião 2 7 14,6 4 8,3 11 11,5 
Comentário 1 2,1 1 2,1 2 2,1 
Cópia  14 29,2 10 20,8 24 25,0 
Total 48 100 48 100 96 100 

 

Para classificar as produções dos alunos, criamos critérios que pudessem caracterizar 

os modelos textuais adotados por eles. Eis a nossa categorização:  

• Resumo tipo 1: o aluno indica o tema tratado e o(s) ponto(s) de vista do autor 

defendidos no texto;  

• Resumo tipo 2: o aluno indica o tema tratado, a partir de algumas 

informações presentes no texto, mas não indica o(s) ponto(s) de vista do 

autor;  

• Resumo crítico: o aluno indica o tema tratado e o(s) ponto(s) de vista do 

autor e ainda tece comentários (alguns deles inserem relatos pessoais para 

explicar o que está sendo dito);  

• Texto de opinião 1: o aluno defende seu próprio ponto de vista sobre o tema, 

retomando os pontos de vista principais do autor para concordar ou discordar 

dele. Pode apresentar relato pessoal, mas o que predomina é a defesa de seu 

próprio ponto de vista sobre o tema;  

• Texto de opinião 2: o aluno defende seu próprio ponto de vista sobre o tema, 

sem retomar os pontos de vista principais defendidos pelo autor no texto;  

• Comentário sobre o texto: o aluno não indica as idéias do autor, apenas 

comenta se gostou ou não do texto e/ou se ele é importante ou não;  

• Cópia de trechos do texto: o aluno copia parte do texto, mas não há 

preocupação em selecionar as partes que indicariam o tema ou ponto de vista 

do autor ou são selecionadas algumas partes importantes, mas o texto não 

tem coesão e nem há organização seqüencial que propicie a compreensão do 

leitor sobre o texto base. 
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De acordo com a tabela 7, podemos verificar que o resumo não se constituiu no 

principal modelo textual produzido, embora isso tenha sido solicitado no comando. A 

entrevista (Anexo 5) realizada com as professoras dos alunos pode explicar tal fenômeno. Na 

referida entrevista, as docentes afirmaram que a prática didática vivenciada por elas não 

incluía este tipo de trabalho (produção de resumos). Dentre a variedade de modelos textuais 

utilizados pelos alunos, alguns se destacam com mais freqüência como a cópia (25%), texto 

de opinião 1 (25%) e resumo tipo 1 (22,9%). Há, no entanto, diferenças entre os dois textos, 

pois no texto A, os modelos predominantes foram cópia (29,2%), resumo tipo 1 (20,8%) e 

resumo tipo 2 (18,7%). No texto 2, predominaram texto de opinião 1 (37,5%), resumo tipo 1 

(25%) e cópia (20,8 %). Discutiremos a seguir cada um desses modelos. 

Retomando o que já foi dito, o texto A, “Atleta nem que seja só por poucas horinhas”, 

trata de esportes e nele o autor apresenta três idéias principais que representam seus pontos de 

vista: 1) É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas; 2) Devem ser oferecidas 

diferentes atividades físicas; 3) Os melhores lugares para praticar atividades físicas são as 

escolinhas de esportes. Essas idéias, ou parte delas, deveriam constar nas produções escritas 

pelos alunos, se considerarmos que um resumo se constitui num gênero que tem como 

objetivo destacar as idéias consideradas mais importantes do texto original. 

Observando a tabela 7, verificamos que dos quarenta e oito alunos que foram 

convidados a elaborar resumos após a leitura do texto A, quatorze (29,2%) copiaram trechos 

do texto original. Alguns não chegaram nem a selecionar trechos que pudessem formar um 

texto coerente. No exemplo a seguir podemos entender qual era a configuração geral desses 

textos: 
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Texto 1: Exemplo de “cópia” 

 

 * 

Sujeito 22 – sexo feminino, 11 anos. 

 

Outros alunos, mesmo transcrevendo trechos do texto original, conseguiram selecionar 

alguns que poderiam conter alguns pontos de vista do texto, ou seja, as coisas mais 

importantes ditas pelo autor. No entanto, o texto não tem coesão e a organização seqüencial 

compromete a compreensão pelo leitor que não teve acesso ao texto de origem. Vejamos este 

exemplo: 
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Texto 2: Exemplo de “cópia” 

 

 
Sujeito 23 – sexo feminino, 14 anos. 
 

Como já dissemos, a cópia foi o texto utilizado como resumo por quatorze alunos para 

expressar “as coisas importantes ditas pelo autor do texto A”. Para ser utilizada como 

estratégia de sumarização, a cópia necessita da seleção de trechos bem articulados que 

formem um texto coerente. Esta habilidade ainda não foi desenvolvida pelos alunos que 

fizeram esta opção para resumir o texto original.  

Em relação ao resumo do tipo 1, verificamos, na tabela 7, que apenas dez alunos 

(20,8%) conseguiram sintetizar o texto, apontando o tema e os pontos de vista defendidos 

pelo autor. A seguir, transcreveremos dois exemplos de resumos do tipo 1.  

 

Texto 3: Exemplo de “Resumo tipo 1” 

 

. 
 Sujeito 4 – sexo feminino, 11 anos. 
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Texto 4: Exemplo de “Resumo tipo 1” 
 

 
Sujeito 15 – sexo masculino, 10 anos. 

 

Como podemos perceber, as duas crianças se esforçaram para indicar para o leitor a 

idéia central do texto-base. No texto 1, a aluna diz que “o autor diz que devemos praticar 

esportes, ir ao médico antes de praticar algum esporte, procurar escolinhas de esportes ou 

colégio, ter o apoio da família, não parar de estudar”. Vemos, assim, que foi incorporado ao 

texto o ponto de vista 1 (É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas) e mais 

algumas informações importantes: as atividades físicas podem ser praticadas em escolinhas de 

esportes ou em colégios, é preciso continuar estudando e o apoio da família é importante. 

Todas essas informações permearam o texto. A menina construiu um texto coeso, que pode 

ser considerado como um resumo, mesmo que outras idéias importantes do texto não tenham 

sido inseridas pelos alunos: devem ser oferecidas diferentes atividades físicas; os melhores 

lugares para praticar atividades físicas são as escolinhas de esportes. Não houve, também, 

inserção das justificativas dos autores. É preciso lembrar, no entanto, que dependendo das 

finalidades dos resumos e do tamanho dele, a seleção das informações do texto-base pode ser 

mais ou menos ampliada. 

O menino que produziu o texto 2 também incorpora a idéia central do texto e mais a 

justificativa. Essa é outra seleção de conteúdo legítima para a proposta realizada. Muitas 

vezes, nos resumos, elegemos apenas a idéia central e o argumento mais relevante. Adotando 

tal estratégia, o aluno deixou de fora as outras idéias e as justificativas às quais elas se 

ligavam. 

As dez crianças que produziram resumo do tipo 1 tiveram estratégias semelhantes aos 

dois exemplos descritos, pois apontaram o tema e um ou mais de um ponto de vista defendido 

pelo autor no texto. Como no comando da atividade não havia indicação de uma finalidade 

que implicasse em algum tipo de socialização dos textos e não havia indicativo do tamanho, 
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tais respostas podem ser consideradas adequadas ao que foi solicitado, embora, obviamente, 

eles possam ser melhorados quanto a outros aspectos textuais, tais como coesão, pontuação, 

ortografia, dentre outras dimensões textuais. 

Também podemos verificar na mesma tabela que nove alunos (18,7%) produziram 

resumos do tipo 2, ou seja, indicaram o tema tratado pelo autor do texto original, mas não 

registraram os pontos de vista defendidos por ele, como no exemplo a seguir. Na verdade, 

esses alunos inserem outras informações presentes no texto-base em lugar de selecionar as 

idéias centrais: 

 

Texto 5: Exemplo de “Resumo tipo 2” 

 

 
Sujeito 11 – sexo masculino, 12 anos. 
 

No exemplo acima, o aluno não apontou nenhuma das idéias centrais do texto. 

Limitou-se a citar alguns esportes praticados pela criançada e fez referência a um personagem 

citado no texto. Ou seja, a temática tratada no texto pode ser facilmente apreendida, mas não 

as idéias defendidas pelo autor. 

Vemos, assim, que o aluno realmente fez uma seleção de conteúdo do texto base e a 

apresentou de modo sintético, mas essa seleção não contemplou o que era essencial no texto 

de origem e, sim, as informações periféricas. 

Dando continuidade à nossa análise, observamos, na tabela 7, que o modelo “texto de 

opinião” também foi bastante utilizado pelos alunos para expressar sua compreensão em 

relação aos textos que haviam lido antes. Inicialmente, vamos destacar o texto de opinião do 

tipo 1, ou seja, o texto em que o aluno apresenta suas próprias idéias sobre o tema, porém, 
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retoma os pontos de vista do autor, concordando ou discordando dele. O exemplo a seguir 

poderá ilustrar a preferência de seis alunos (12,5%) por este modelo textual. 

 

Texto 6: Exemplo de “Texto de opinião 1” 

 

 
Sujeito 29 – sexo masculino, 12 anos. 
 

Como podemos ver, o aluno se posiciona em seu texto dizendo que “é muito 

importante que as crianças pratiquem atividades como judô, futebol, natação, etc”, porém 

retoma vários pontos de vista do autor, como, por exemplo, quando diz que a prática de 

esportes melhora a saúde e o raciocínio. Ele assume o papel de autor, sem que se distancie do 

texto. Ao mesmo tempo em que ele insere as informações disponibilizadas no texto-base, ele 

assume a voz que compactua com o autor. Ele faz uma seleção mais ampliada de informações 

que os outros alunos já citados, mas tem o cuidado de fazê-lo de modo breve. Dentre outras 

idéias importantes do texto, ele retoma a de que é importante praticar esportes, que isso faz 

bem para a saúde, que isso pode ser feito desde os seis meses de idade, que não devemos 

parar de estudar, que para os que não têm dinheiro existem espaços possíveis para tais 

atividades... Em suma, esse aluno apresenta muitas informações contidas no texto-base, 

utilizando estratégias de sumarização eficientes; no entanto, assume o conteúdo textual como 

se fosse de sua própria autoria e não como algo que está sendo reportado por ele, mas que foi 

produzido por outro autor.  
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Também escrevendo texto de opinião, sete alunos (14,6%) expressaram seus próprios 

pontos de vista sobre o tema, sem retomar as principais idéias do texto original. Produziram 

texto de opinião do tipo 2, ou seja, expressaram aquilo que eles próprios consideraram 

importante no texto, sem considerar o que o autor estava defendendo como pontos de vista. A 

seguir vemos um exemplo de texto de opinião do tipo 2. 

 
Texto 7: Exemplo de “Texto de opinião 2” 
 

 
Sujeito 26 – sexo feminino, 11 anos. 
 

No exemplo acima, a aluna também assume a autoria do que está sendo dito, 

defendendo a idéia de que é bom ser atleta. Apesar de encontrarmos várias informações 

usadas no texto (Pode-se praticar esportes aos seis meses de idade, da prática de esportes 

nascem estrelas...), os pontos de vista principais do autor não são retomados. A aluna limitou-

se a ressaltar informações secundárias utilizadas pelo autor para ilustrar seu posicionamento. 

Em relação ao texto B, “Legião de fãs de todas as idades”, tivemos algumas diferenças 

nos desempenhos dos alunos, pois houve predominância do texto de opinião tipo 1 (37,5%), 

resumo tipo 1 (25%) e cópia (20,8%).  

Lembramos que aqui o rock é a temática tratada no texto. Como já foi dito em tópico 

anterior, neste texto também há três idéias principais que representam os pontos de vista do 

autor: 1) As crianças não gostam mais de músicas infantis; 2) As crianças gostam de rock and 

roll; 3) Adultos aprovam que as crianças escutem rock. Os resumos escritos pelos alunos 

deveriam conter essas idéias ou algumas delas, indicando uma compreensão global do texto 

original.  

De acordo com a tabela 7, dez alunos (20,8%) transcreveram trechos do texto original 

para atender à solicitação. No exemplo abaixo, podemos verificar que o aluno transcreve 



 124

trechos que não se encadeiam para formar um todo coerente, ou seja, trata-se de uma junção 

aleatória de trechos do texto original. 

 

Texto 8: Exemplo de “Cópia” 

 

 
Sujeito 48 – sexo masculino, 14 anos. 
 
 

No exemplo acima podemos constatar uma junção aleatória de trechos quando vemos 

que o segundo parágrafo não retoma nenhum referente do parágrafo anterior. São dois 

parágrafos independentes e desconectados entre si. 

Voltando à tabela 7, vemos que doze alunos (25%) produziram resumo do tipo 1, isto 

é, registraram em suas produções não só o tema tratado pelo autor do texto original, como 

também os pontos de vista defendidos por ele. O exemplo abaixo ilustra as produções desses 

alunos: 
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Texto 9: Exemplo de “Resumo tipo 1” 

 

 
Sujeito 30 – sexo masculino, 10 anos 

 

No exemplo acima podemos constatar que o aluno apontou os três pontos de vista 

apresentados no texto. Ele afirma que as crianças não gostam de “Xuxa, Eliana, Sandy e 

Júnior”, ou seja, não gostam de músicas infantis; ele afirma que “eles gostam de rock” e que 

“os adultos não se opõem a esse novo gosto”. Utilizando estratégias pertinentes de 

sumarização, consegue em poucas linhas resumir o que o autor defende no artigo de opinião, 

tal como aconteceu nos exemplos apresentados no texto A. 

A tabela 7 ainda revela que dezoito alunos (37,5%) escreveram suas produções em 

forma de texto de opinião 1. Isto significa que eles defenderam seus próprios pontos de vista 

sobre o tema tratado no texto original, mas consideraram o posicionamento do autor 

concordando ou discordando dele. 
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Texto 10: Exemplo “Texto de opinião 1” 

 

 
Sujeito 35 – sexo masculino, 12 anos. 

  

Neste exemplo, vemos o aluno se posicionando em relação ao rock, mas também 

apontando o segundo e o terceiro pontos de vista do autor. Assim como observamos no 

exemplo 6, também este aluno seleciona e insere informações relevantes no seu próprio texto 

e assume explicitamente seu próprio posicionamento em relação ao que está reportando. 

Entre os textos produzidos pelos alunos, ainda encontramos o resumo crítico e o 

comentário, embora com menor freqüência. O resumo crítico indica o tema tratado, os pontos 

de vista e tece comentários sobre o assunto. Em nossa análise, identificamos apenas um texto 

que classificamos como resumo crítico. Trata-se do resumo do texto A produzido pelo sujeito 

2, que exibimos a seguir: 
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Texto 11: Exemplo de “Resumo crítico” 

 
Sujeito 2 – sexo feminino, 9 anos. 

 

Observando o texto produzido por essa aluna, vemos que ela já começa sua produção 

tecendo comentário sobre o texto: “O texto é muito interessante”. Não esquece o ponto de 

vista que representa a idéia central: “Os esportes são muito importantes porque nos fortalecem 

muito” e ainda aponta algumas justificativas: “..fortalece nossos ossos e os nossos músculos 

porque assim nos distraímos e crescemos rápido”. 

Além de apresentar a idéia central do texto, a aluna analisa-o, expondo sua apreciação 

sobre o texto e depois explicita sua opinião sobre o tema tratado no texto (“eu adoro fazer 

física porque me ajuda a crescer; os esportes são muito importantes porque nos fortalecem 

muito”). No entanto, ela conclui o texto evidenciando que não tem muita familiaridade com o 

gênero que adotou, introduzindo um fechamento que não reflete as características do gênero 

produzido. Com isso, estamos evidenciando que a aluna, por um lado, demonstrou alguns 

conhecimentos relativos à atividade de elaborar resumos, mas, por outro, mostrou que tais 

conhecimentos estão em construção. Há ainda, muito a aprender em relação ao que é produzir 

resumos. 

Em nossa categorização, classificamos o comentário como um texto que não indica as 

idéias do autor e que nele o aluno apenas comenta se gostou ou não do texto, se ele é 

importante ou não, como podemos verificar no texto 12, abaixo inserido. 
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Texto 12: Exemplo de “Comentário” 

 

 
 

Sujeito 3 – sexo masculino, 11 anos. 

 

Como podemos ver, o texto 12 se refere ao texto A que fala de esportes. Para quem 

não conhece o texto original não fica claro qual foi o tema tratado pelo autor. O aluno se 

preocupa apenas em fazer uma apreciação geral sobre a qualidade do material textual. 

Como já discutimos no referencial teórico, Therezo (2001) reconhece três tipos de 

resumo legitimados pela ABNT: indicativo, informativo e crítico. O resumo indicativo, 

segundo aquela autora, representa um levantamento dos tópicos ou idéias principais contidos 

no texto original. O resumo informativo deve se constituir num texto corrido e seletivo, que 

contenha apenas as informações mais importantes do texto original, sendo fiel ao ponto de 

vista. Deve ser redigido em terceira pessoa, em linguagem padrão impessoal, objetiva. E o 

resumo crítico, segundo Therezo (2001), admite avaliação do texto pelo leitor que vai resumi-

lo. 

É evidente que não consideramos todos esses fatores para classificar alguns textos dos 

alunos como resumo. Ainda que alguns contenham expressões como “o autor disse” e o verbo 

em terceira pessoa, o nosso critério determinante para classificar os textos dos alunos como 

resumo foi a indicação do tema tratado pelo autor do texto original e alguns de seus pontos de 

vista. Ou seja, o aluno precisava indicar o posicionamento do autor exposto no texto-base. 

Como podemos observar, ao resumir os textos A e B as produções dos alunos 

revelaram a necessidade do gênero resumo escolar se tornar objeto de reflexão na prática 

didática, a fim de que possa contribuir para desenvolver nos estudantes uma visão global do 

texto e a localização de suas idéias principais. Resgatando Schneuwly e Dolz (2004), 

concordamos com esses autores quando eles admitem que o resumo, como gênero escolar, se 

constitui num objeto fundamental de análise, de interpretação de textos e, conseqüentemente, 

num excelente instrumento de aprendizagem. 
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10.2 Que processos de sumarização os alunos utilizaram? 

Outro aspecto que julgamos importante destacar nessas produções é o processo de 

sumarização utilizado pelos alunos. Conforme já dissemos no capítulo do referencial teórico, 

entendemos os processos de sumarização como uma atividade de resgatar o sentido global do 

texto, devendo contribuir para a compreensão textual. Trata-se, portanto, de uma atividade 

mental que pode ocorrer em diferentes contextos de leitura ainda que não haja produção de 

resumo oral ou escrito. 

Para atender a solicitação que lhes pedia por escrito as proposições importantes 

defendidas pelos autores dos textos, os alunos foram levados a fazer uso de estratégias que 

pudessem lhes dar uma visão global do assunto tratado. Pois como já dissemos, através do 

processo de sumarização, o leitor pode excluir informações que não são relevantes para a 

apreensão das idéias principais. Assim, através da estratégia de apagamento, por exemplo, 

diversos elementos recuperáveis pelo conhecimento de mundo podem ser excluídos do texto. 

A sumarização ainda permite a substituição de palavras por seus sinônimos ou por termos 

mais genéricos. Em se tratando de resumos escritos, além dessas estratégias gerais, ainda há a 

necessidade de reorganizar o texto num gênero específico. 

A seguir apresentaremos alguns exemplos que nos mostram a capacidade dos alunos 

fazerem uso de algumas dessas estratégias de sumarização ainda que essa atividade não seja 

objeto de reflexão em suas aulas de leitura. 
 

Texto 13: Exemplo de estratégias de sumarização 
 

 
Sujeito 46 – sexo masculino, 10 anos. 
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Como podemos ver, o aluno no exemplo acima utilizou a estratégia de apagamento 

para excluir várias informações contidas no texto original, porém das três proposições 

principais defendidas pelo autor, conservou duas importantes: as crianças não gostam mais de 

músicas infantis e as crianças gostam de rock. Essa última, inclusive, se constitui na idéia 

central do texto. Podemos também verificar mudança sintática quando o aluno transforma a 

oração do texto original: “Foi-se o tempo em que crianças só curtiam música infantil” pela 

oração que inicia seu texto: “As crianças agora não curtem mais músicas infantis...” Este 

procedimento, de acordo com Rauen (2001), se constitui numa paráfrase simples que pode se 

classificar em equivalência lexical e alteração sintática. Como vimos na produção do aluno, 

ele fez uso de uma paráfrase simples com alteração sintática quando reorganizou a primeira 

oração do texto. Dando continuidade a essas reflexões, vejamos o exemplo abaixo: 

 
Texto 14: Exemplo de estratégias de sumarização 
 

 
Sujeito 7 – sexo feminino, 10 anos. 

 
 

A autora do exemplo acima, além de apagar quase todas as informações secundárias 

do texto original, também iniciou seu resumo utilizando uma paráfrase simples com alteração 

sintática, quando substituiu a oração inicial do texto de base: “Foi-se o tempo em que crianças 

só curtiam música infantil” pela oração: “... antes as crianças gostavam de músicas infantis...”. 

Também podemos constatar a substituição da palavra “tia” do texto original: “O rock entrou 

na vida de Laura através de sua tia, que ouvia Pitty” por termos mais genéricos “familiares” 

quando ela diz: “ ... mas agora através de rádios e de pessoas familiares elas estão começando 

a gostar de rock...”. Como já discutimos, substituir uma palavra por seu sinônimo ou termo 
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mais genérico é outra estratégia de sumarizar as idéias de um texto. A aluna do exemplo 

destacado acima ainda generaliza quando afirma “...e os pais as apóiam”. Sabemos que esta 

sua afirmação está ancorada em algumas informações que vêm do texto, como o incentivo da 

tia de Laura e a aprovação da mãe: “A mãe dela, Angélica, apóia totalmente o novo gosto 

musical da filha”. Portanto, a produção em foco mostra que sua autora fez uso de várias 

estratégias de sumarização no momento em que lhe foi pedido que escrevesse um texto, 

mostrando as coisas mais importantes do texto que havia lido. Abaixo temos outro exemplo 

para observar mais esses detalhes. 

 
Texto 15: Exemplo de estratégias de sumarização 

 
Sujeito 19 – sexo feminino, 11 anos 

 
 

Rauen (2001) admite duas estratégias básicas de produção de resumos: as de cópia e as 

de paráfrase. Entre as estratégias de cópia, o autor destaca a citação, a cópia propriamente 

dita, ou seja, a transcrição e a cópia/apagamento, na qual são suprimidos ou selecionados 

elementos do texto original. No exemplo exposto acima, acreditamos que a aluna fez uso da 

estratégia de cópia/apagamento. Como podemos observar, não se trata de uma mera 

transcrição. A aluna selecionou alguns trechos do texto original e, para encadeá-los, substituiu 

alguns elementos e suprimiu outros. No texto original, o autor afirma “Clubes e academias 

espalhados pela cidade oferecem as mais diversas opções. Esportes que mexem com a 

musculatura corporal, como a natação, o futebol e as artes marciais ainda são os mais 

procurados...”. No resumo produzido pela aluna, ela afirma: “Os clubes e academias oferecem 
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vários esportes que mexem com a musculatura do corpo como a natação, o futebol e artes 

marciais que são os esportes mais procurados”. Enquanto o autor usou duas orações, a aluna 

utilizou a palavra “esportes” para juntar as duas, apagando a expressão “espalhados pela 

cidade”. 

Ainda podemos ver no texto original o autor afirmando “...mas não se pode esquecer 

daqueles que estimulam o raciocínio e a capacidade de concentração, como é o caso do xadrez 

e do golfe” e a aluna dizendo em seu resumo “O xadrez e o golfe são os esportes que contém 

o raciocínio e a capacidade de concentração”. Aqui podemos observar que ela recuperou a 

palavra “esportes” no seu referente “daqueles” utilizado no texto original.  

A estratégia de cópia/apagamento continuou sendo utilizada pela autora nos outros 

trechos de sua produção, inclusive selecionando um trecho do último parágrafo do texto 

original para concluir seu resumo: “E o melhor é que não precisa ter dinheiro. Existem 

diversos locais para crianças que não têm muito dinheiro como no Centro Esportivo do 

Colégio Santos Dumont”. Como podemos ver, a aluna substituiu a palavra “legal” por 

“melhor” e apagou outras que o autor utilizou no texto original, mas que não foram 

imprescindíveis ao seu resumo. Como já foi discutido no referencial teórico, Terzi e Kleiman 

(1985) defendem que, com o texto original em mãos, as pessoas são tentadas a utilizar a 

estratégia de cópia/apagamento. Isso foi observado em relação aos textos produzidos pelas 

crianças. Porém Rauen (2001) considera que a cópia/apagamento também se constitui numa 

estratégia básica de produção de resumos. 

Portanto, mesmo sem ter sido objeto de reflexão, os exemplos apresentados mostram 

que os alunos foram capazes de utilizar algumas estratégias de sumarização. Como já 

discutimos antes, autores como Van Dijk (1976) e Sprenger-Charolles (1980 apud 

MACHADO, 2002) afirmam que o leitor, no momento da leitura, aplica regras de redução da 

informação semântica, de forma inconsciente, construindo uma espécie de resumo mental do 

texto. Daí Matencio (2002), resgatando aqueles autores, defender que a leitura de um texto 

implica em sumarizá-lo, mesmo que não seja necessária a escrita de um resumo. 

Se o processo de sumarização contribui para a compreensão textual, defendemos que o 

resumo escolar deve ser objeto de ensino, considerando que, além de realizar o processo de 

sumarização, é necessário ao leitor conhecer a organização textual específica para o gênero 

resumo. 

Concluindo nossa análise, verificamos que embora os alunos tenham utilizado 

diferentes estratégias de sumarização, eles apresentaram muitas dificuldades para a elaboração 

dos resumos. Dos quarenta e oito participantes deste trabalho, apenas vinte conseguiram 
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elaborar um resumo do texto A e dezesseis produziram resumo do texto B. Vale salientar que 

entre esses ainda há os que registraram apenas o tema do texto e os que apontaram alguns 

pontos de vista, mas não inseriram suas justificativas. Em se tratando do gênero artigo de 

opinião, a identificação dessas idéias é fundamental para que haja um reconhecimento global 

que possa contribuir para a compreensão do texto. 

Portanto, a atividade de resumir textos precisa ser objeto de reflexão consciente na sala 

de aula para que se transforme em estratégia didática que possa contribuir para tornar 

evidentes as idéias principais tratadas pelos autores. No gênero artigo de opinião, em especial, 

os alunos precisam destacar o tema, os pontos de vista e as justificativas utilizadas como 

argumentos, ou seja, saber do que trata o texto, que proposições estão sendo apresentadas e 

como estão sendo defendidas. 

 

10.3 Os alunos apresentaram em seus resumos os pontos de vista dos autores? 

Após discutir sobre os gêneros e os processos de sumarização utilizados pelos alunos, 

vamos agora analisar suas produções para verificar se eles apresentaram os pontos de vista 

dos autores nos dois textos. 

Como podemos ver na tabela 8, os dados gerais revelam percentuais baixos em relação 

à indicação dos pontos de vista dos dois textos. Também podemos verificar que os alunos 

registraram mais os pontos de vista do texto B, que os pontos de vista do texto A. A seguir 

discutiremos detalhadamente os dados referentes a cada texto para entender melhor esses 

resultados. 

 

Tabela 8: Freqüência e percentagem dos alunos que indicaram os pontos de vista do autor em 
seus textos. 

Texto A Texto B Pontos de vista 
Freq. % Freq. % 

Ponto de vista 1 18 37,5 27 56,2 
Ponto de vista 2 2 4,1 29 60,4 
Ponto de vista 3 2 4,1 7 14,5 

 

Iniciando nossa análise com o texto A, lembramos mais uma vez que este texto fala de 

esportes e nele o autor apresenta três idéias principais através das quais ele defende a prática 

de esportes para as crianças. São seus pontos de vista: 1) É necessário que as crianças 

pratiquem atividades físicas; 2) Devem ser oferecidas diferentes atividades físicas; 3) Os 

melhores lugares para praticar atividades físicas são as escolinhas de esportes.  
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O ponto de vista 1 “É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas”, como 

já dissemos no item 9.2, está implícito no texto, exigindo que sejam realizadas inferências 

para sua identificação, entretanto essa idéia perpassa todo o artigo porque este ponto de vista 

representa a idéia central do texto. Apenas dezoito alunos (37,5%) registraram o ponto de 

vista 1 em seus textos. Um dos nossos objetivos nesta pesquisa é tentar entender quais seriam 

as dificuldades desses alunos. 

Para conduzirmos essa discussão, consideramos importante lembrar que nas respostas 

às questões de compreensão, o ponto de vista 1 do texto A obteve um percentual de 91,7% de 

acertos em relação ao seu reconhecimento pelos alunos (22 sujeitos), embora aquele resultado 

se referisse apenas aos vinte e quatro alunos que responderam às questões principais. Ou seja, 

o que os dados mostram é que nem todos os alunos que conseguiram identificar o ponto de 

vista 1 inseriram tal informação em seu resumo. Se pegarmos parte da amostra (a que realizou 

a atividade de responder questões principais, equivalendo a 24 sujeitos), veremos que 22 

identificaram o ponto de vista 1. No resumo, esse ponto de vista foi inserido por apenas 17 

alunos, incluindo, nesse grupo, todos os sujeitos (48 sujeitos). Discutiremos tal resultado mais 

adiante, quando compararmos os grupos quanto à elaboração dos resumos. 

Talvez os dados exibidos pela tabela 8, que mostra um percentual de apenas 37,5% de 

alunos que registraram o ponto de vista 1 em seus textos escritos, se explique pela falta de 

familiaridade deles com o gênero resumo escolar, como já discutimos antes. Vale lembrar que 

entre os modelos adotados pelos alunos para registrar as idéias do autor, apenas os resumos e 

os textos de opinião do tipo 1 continham os pontos de vista dos autores dos textos. Como foi 

mostrado na tabela 7, os alunos se expressaram também através de cópias, de resumos do tipo 

2, textos de opinião do tipo 2 ou mesmo por meio de comentário geral sobre o texto. Ou seja, 

produziram textos que não revelavam as principais idéias que o autor defendia no texto 

original. 

O ponto de vista 2 do texto A  “Devem ser oferecidas diferentes atividades físicas”  

também está implícito no texto-base, podendo ser inferido através de informações dadas no 

texto que funcionavam como estratégias de exemplificação. As afirmações “Esportes como a 

natação, futebol e artes marciais desenvolvem a musculatura corporal”; “O xadrez e o golfe 

desenvolvem o raciocínio e a capacidade de concentração”; “A natação é o melhor esporte 

para os mais novos porque melhora a coordenação motora, auxilia no controle da respiração e 

fortalece todos os grupos musculares”; “As artes marciais são ótimas para jovens muito 
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agitados porque ajudam a criar disciplina e a gastar energia no tatame” se constituíam nos 

exemplos onde subjazia o ponto de vista defendido pelo autor. 

Como já discutimos no capítulo 9.2, a identificação do ponto de vista 2 foi mais difícil 

porque, além de não conter a idéia central do texto, exigia mais do leitor que precisava inferir 

o que o autor estava querendo dizer mediante os exemplos dados, conforme discutimos 

anteriormente.  

No resultado exibido pela tabela 8, o percentual de 4,1% em relação à indicação do 

ponto de vista 2 nos textos dos alunos talvez possa ser explicado pela soma das dificuldades 

de reconhecer o posicionamento do autor nos exemplos dados no texto original com a falta de 

familiaridade dos alunos com o gênero resumo escolar. Lembramos que ao responder as 

questões de compreensão, dos vinte e quatro alunos que responderam as questões principais, 

quinze deles (62,5%) conseguiram identificar o ponto de vista 2.  

 Retomando a análise que realizamos no capítulo 9.2, o ponto de vista 3: “Os melhores 

lugares para praticar atividades físicas são as escolinhas de esportes.” Está explícito no texto 

por meio da frase “Uma das melhores maneiras de proporcionar saúde e diversão é buscar 

uma escolinha de esportes”. Por se tratar de uma informação explícita no texto, nossa 

expectativa era que houvesse um percentual alto de acertos na identificação desse ponto de 

vista pelos alunos. A tabela 4 mostrou um percentual de apenas 62,5% de acertos quando os 

alunos foram responder às questões de compreensão. Em nossa análise, verificamos que a 

idéia contida no ponto de vista 3 é defendida por argumentos que se acham em parágrafos 

diferentes. Localizar essas informações parece ter se constituído em dificuldade para os 

alunos e o outro fato constatado foi o posicionamento dos alunos em relação ao ponto de vista 

3. Parece que eles não concordaram com o ponto de vista do autor e, por isso, tiveram 

dificuldade de reconhecê-lo. 

Como dissemos em relação ao ponto de vista anterior, o resultado de 4,1% mostrado 

na tabela 8 em relação à indicação do ponto de vista 3 nos textos escritos pelos alunos talvez 

possa ser explicado pela soma das dificuldades dos alunos em reconhecer esse ponto de vista, 

já indicado na tarefa de responder questões de compreensão, mais a dificuldade decorrente da 

falta de familiaridade com o gênero resumo escolar. As diferenças entre os resultados nas 

questões de compreensão de textos e na inserção desses pontos de vista nos resumos serão 

discutidas mais adiante, conforme já dissemos anteriormente. 

Continuando nossa análise, vamos focalizar agora os resultados referentes ao texto B 

“Legião de fãs de todas as idades”, no qual o autor fala de rock. Nesse texto, como já vimos, 

também existem três idéias principais que se constituem nos pontos de vista do autor: 1) As 



 136

crianças não gostam mais de músicas infantis; 2) As crianças gostam de rock and roll; 3) 

Adultos aprovam que as crianças escutem rock. Como já dissemos, essas idéias deveriam ser 

preservadas nos textos escritos pelos alunos, indicando sua compreensão em relação às coisas 

mais importantes ditas pelo autor, ou seja, as idéias principais do texto original. 

Focalizando nossa atenção no ponto de vista 1 “As crianças não gostam mais de 

músicas infantis”, verificamos que essa idéia está implícita na fala de uma personagem do 

texto que diz: “Xuxa há muito tempo saiu da minha lista musical e eu também odeio Sandy e 

Júnior”. Na tabela 4, verificamos que, mesmo tendo que inferir o ponto de vista implícito 

nessa fala, 83,3% dos vinte e quatro alunos que responderam as questões principais não 

tiveram dificuldades de reconhecer a idéia expressa no texto pelo autor. Entretanto, a tabela 8 

nos mostra que dos quarenta e oito alunos convidados para indicarem as coisas mais 

importantes que o autor tinha dito sobre o tema, por meio da elaboração do resumo, apenas 

vinte e sete (56,2%) expressaram o ponto de vista 1 em seus textos escritos. 

Como já discutimos em relação ao texto A, as dificuldades decorrentes da falta de 

familiaridade com o gênero resumo escolar pode ser uma explicação para este resultado. 

Considerando que o comando da atividade pedia que os alunos escrevessem um resumo 

contendo as coisas mais importantes ditas pelo autor do texto original, também podemos 

levantar a hipótese de que o que era importante para os leitores não tenha coincidido com as 

idéias principais dos autores.  

Retomando a análise que já fizemos anteriormente do ponto de vista 2 “As crianças 

gostam de rock and roll”, lembramos que esta idéia também está implícita no texto. Porém, 

suas justificativas – “Há um interesse em entrar cada vez mais cedo no mundo do adolescente 

e do adulto”; ”O estilo está baseado num ideal de liberdade”; “As letras tratam de tema de 

interesse, embora muitas vezes as crianças gostem das músicas sem entender as letras” – estão 

explícitas, contribuindo para a elaboração de inferências. Por se tratar da idéia central do 

texto, dos vinte e quatro alunos que responderam as questões principais vinte e dois 

reconheceram com facilidade esse ponto de vista. Conforme a tabela 4, o percentual de 91,7% 

indica o desempenho que eles conseguiram ter nessa tarefa.  

Entretanto, no momento de produzir um resumo escrito para registrar as coisas mais 

importantes ditas pelo autor do texto original, a tabela 8 nos mostra um percentual de 60,4%, 

indicando que dos quarenta e oito alunos que participaram desse trabalho, apenas vinte e nove 

conseguiram revelar a idéia central do texto original em suas produções. Vale salientar que 

este foi o percentual mais alto conseguido por eles nos dois textos.  
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O ponto de vista 3 – “Adultos aprovam que as crianças escutem rock”-, conforme já 

analisamos no capítulo 9.2, encontra-se implícito, precisando ser inferido na fala de várias 

personagens no texto. No momento de identificar esse ponto de vista, os alunos se depararam 

com algumas dificuldades que já foram discutidas naquele tópico, tais como: inferir o 

posicionamento do autor através de várias vozes inseridas no texto, integrar as informações 

trazidas por essas vozes num todo e considerar a opinião do autor sem se posicionar em 

relação a ela. Mobilizar essas habilidades foi difícil para muitos alunos, pois conforme mostra 

a tabela 4, este foi o ponto de vista que apresentou o menor índice de acertos (58,3%). 

Considerando as dificuldades referidas no parágrafo anterior e o possível 

desconhecimento das características textuais do gênero resumo escolar, poderemos entender 

porque só sete (14,5%) dos quarenta e oito alunos que foram convidados a escrever um 

resumo do texto original conseguiram registrar o ponto de vista 3 do texto B em suas 

produções escritas. 

Concluindo nossas reflexões sobre este tema, destacamos que apesar dos percentuais 

referentes ao texto B serem mais elevados que os relativos ao texto A, conforme podemos 

observar na tabela 8, os dados gerais revelam algumas dificuldades apresentadas pelos alunos 

para expressarem as idéias principais dos autores através de um resumo escrito. Em síntese, 

acreditamos que os fatores que poderão ter influenciado os alunos em suas produções escritas 

devem ter sido oriundos de duas possíveis fontes de dificuldades: 

1. As dificuldades de identificação dos pontos de vista dos autores dos textos-base que, como 

já discutimos anteriormente, contribuíram para os alunos posicionarem-se após a leitura dos 

textos e, conseqüentemente, defenderem seus próprios pontos de vista sobre o tema, 

desconsiderando as idéias defendidas pelos autores. 

2.  A falta de familiaridade com os gêneros resumo escolar e artigo de opinião. Conforme já 

discutimos, em entrevista (Anexo 5) realizada com as professoras dos alunos participantes 

dessa pesquisa, o resumo escolar não se constitui em objeto de reflexão em sala de aula. Nem 

o gênero artigo de opinião faz parte daquela prática didática. Como já discutimos no 

referencial teórico, o conhecimento textual contribui tanto para a compreensão do texto como 

para a produção escrita de resumos. Se as regras de redução semântica, segundo Kleiman 

(2001), podem ser utilizadas tanto nos discursos narrativos como nos argumentativos, os 

resumos escritos pelos alunos poderiam ter preservado as características textuais dos artigos 

de opinião que eles estavam lendo e resumindo se houvesse familiaridade dos leitores com 

aqueles gêneros. 
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Retomando os resultados dos resumos escritos pelos alunos, destacamos que o ponto 

de vista 1 no texto A (37,5%) e o ponto de vista 2 no texto B (60,4%) foram os que mais 

apareceram nos resumos das crianças. Consideramos importante destacar que esses pontos de 

vista em ambos os textos representam a idéia central de cada um dos autores. Como podemos 

ver, apesar das dificuldades citadas acima, há evidencia de que os alunos não só reconhecem 

mais esses pontos de vista do que os outros, como indicamos nas análises da tarefa de 

compreensão de textos, como também percebem que eles são mais importantes e, portanto, 

devem aparecer nos resumos. Ou seja, quando os alunos produzem o modelo resumo, tendem 

a inserir mais esse ponto de vista do que os outros que foram investigados. 

No tópico a seguir, apresentaremos as reflexões sobre a inserção das justificativas nos 

textos produzidos pelos alunos. 

 

10.4 Os alunos apresentam em seus resumos as justificativas dos autores? 

Retomando mais uma vez os objetivos desta pesquisa, lembramos que com este 

trabalho pretendemos analisar a capacidade de compreensão do gênero “artigo de opinião” 

por crianças de 4ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas e analisar as relações entre 

elaboração de resumos e compreensão textual. Após analisar os resumos escritos pelos alunos 

para verificar se eles expressaram os pontos de vista dos autores em seus textos, retomamos 

essas produções para investigar se elas apontam as justificativas utilizadas pelos autores para 

defender seus pontos de vista. 

Levando em conta que no discurso argumentativo é necessário usar justificativas para 

defender o posicionamento do autor em relação a um tema, consideramos que inserir tais 

informações nos resumos é uma estratégia que imprime certa consistência textual. No entanto, 

precisamos reconhecer que nem sempre são inseridas as justificativas nos resumos dos textos. 

Como já indicamos anteriormente, dependendo do espaço para escrever o texto (tamanho do 

resumo indicado nas orientações) e das finalidades do resumo, podemos inserir apenas os 

pontos de vista principais ou inserir, também, as principais justificativas. Neste tópico, 

veremos se as crianças inseriram em seus textos as justificativas. A tabela 9, exibida abaixo, 

se refere ao desempenho que elas apresentaram em relação a indicar as justificativas utilizadas 

pelos autores nos dois textos. 
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Tabela 9: Freqüência e percentagem dos alunos que indicaram as justificativas dos autores em 
seus textos. 

Texto A Texto B Justificativas  
Freq. % Freq. % 

Justificativa ao ponto de vista 1 19 40,0 9 19,0 
Justificativa ao ponto de vista 2 11 30,0 4 8,3 
Justificativa ao ponto de vista 3 5 10,4 4 8,3 
 

Como já constatamos em relação à indicação dos pontos de vista nos resumos, os 

dados gerais também não revelam percentuais altos em relação à indicação das justificativas 

dos dois textos. Aqui podemos verificar que os alunos registraram mais as justificativas 

utilizadas para defender os pontos de vista do texto A que as justificativas utilizadas no texto 

B. A seguir discutiremos detalhadamente os dados referentes a cada texto para entender 

melhor esses resultados. 

Começando nossa análise com o texto A, “Atleta nem que seja só por poucas 

horinhas”, lembramos mais uma vez que esse texto trata de esportes e nele analisamos três 

pontos de vista.  

Para o ponto de vista 1 (É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas), o 

autor argumenta dizendo que “as atividades físicas proporcionam saúde”, “praticar atividades 

físicas é divertido” e “praticando esportes, a criança poderá se tornar um ídolo no futuro”. Na 

tabela 9, observamos que, dos quarenta e oito alunos que escreveram resumos, apenas 

dezenove (40%) indicaram em seus textos pelo menos uma justificativa ao ponto de vista 1.  

A comparação com os dados da atividade de responder questões mostra que, das vinte 

e quatro crianças que responderam questões principais, quinze (62,5%) conseguiram 

reconhecer pelo menos uma das três justificativas utilizadas pelo autor ao defender que as 

crianças devem praticar esportes. No entanto, dessas quinze, apenas oito (33,3%) inseriram 

tais justificativas no resumo. Tal diferença pode ser decorrente do fato de que, além das 

dificuldades de identificar as justificativas do autor no texto original, adotar uma configuração 

textual específica ao gênero resumo escolar também não foi uma tarefa fácil para os alunos, 

como já discutimos anteriormente. 

Para o ponto de vista 2 (Devem ser oferecidas diferentes atividades físicas), o autor 

utiliza vários exemplos de esportes através dos quais informa ao leitor que “cada tipo de 

atividade física proporciona benefícios específicos”. Como já foi discutido, este argumento 

encontra-se subjacente aos seguintes exemplos: Esportes como a natação, futebol e artes 

marciais desenvolvem a musculatura corporal; O xadrez e o golfe desenvolvem o raciocínio e 

a capacidade de concentração; A natação é o melhor esporte para os mais novos porque 
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melhora a coordenação motora, auxilia no controle da respiração e fortalece todos os grupos 

musculares; As artes marciais são ótimas para jovens muito agitados porque ajudam a criar 

disciplina e a gastar energia no tatame. Estas informações aparecem explícitas no texto. 

Como já vimos na tabela 5, nenhum dos alunos que responderam as questões 

principais conseguiram identificar nesses exemplos o argumento utilizado pelo autor para 

justificar porque as escolinhas de esportes oferecem diversas atividades. Entretanto, a tabela 9 

mostra que onze (30%) dos quarenta e oito alunos que foram convidados a escrever resumos 

conseguiram apontar esse argumento em suas produções escritas quando fizeram uso de 

alguns dos exemplos citados pelo autor para justificar o ponto de vista 2. Podemos observar 

isto no exemplo a seguir: 

 

Texto 16: Exemplo de inserção de justificativa no resumo 

  
Sujeito 19 – sexo feminino, 11 anos.  

 
Como podemos ver, a aluna conseguiu inserir no seu texto quase todos os exemplos de 

esportes utilizados pelo autor para justificar o ponto de vista 2 do texto A. Essas informações 

foram utilizadas como estratégia de argumentação, como já discutimos, e estão explícitas no 

texto. Esta aluna pertence ao grupo que respondeu as questões secundárias, portanto não foi 

incluída entre os sujeitos a quem foi solicitado identificar os pontos de vista e as justificativas 

dos textos. 

Para o ponto de vista 3 (Os melhores lugares para praticar atividades físicas são as 

escolinhas de esportes), o autor argumenta que “A educação física oferecida nos colégios 
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muitas vezes não é suficiente para a rotina de exercícios que as crianças devem realizar para 

um bom desenvolvimento; Clubes e academias espalhados pela cidade oferecem as mais 

diversas opções; Há possibilidade da criança ampliar seu grupo de amigos durante os treinos; 

As escolinhas de esportes acabam sendo local de paquera para os adolescentes”.  

Como já discutimos em tópico anterior, essas informações, que representam as 

justificativas usadas pelo autor, encontram-se todas explícitas, porém em parágrafos 

diferentes. Para identificá-las, seria necessário localizá-las no texto e integrá-las num todo. 

Reconhecer essas informações como argumentos do autor parece que não foi uma tarefa 

muito fácil para os alunos que responderam questões principais, pois apesar de se 

encontrarem explícitas, essas justificativas também argumentam um ponto de vista polêmico. 

Daí apenas sete alunos (29,2%) terem conseguido reconhecê-las, conforme tabela 5, referente 

às respostas às questões de compreensão. 

De acordo com a tabela 9, dos quarenta e oito alunos apenas cinco (10,4%) citaram os 

argumentos do autor em suas produções escritas. Vale destacar que esses alunos 

transcreveram trechos do texto original, embora alguns tenham selecionado aqueles que 

revelam algumas das idéias principais tratadas no texto e alguns argumentos, como no 

exemplo a seguir. 

 

Texto 17: Exemplo de inserção de justificativa no resumo 

 

 
Sujeito 43 – sexo feminino, 11 anos.  

 

Como podemos ver, a aluna transcreveu trechos do texto original, porém selecionou 

alguns que expressam coisas importantes ditas pelo autor, como uma das justificativas ao 

ponto de vista 3 do texto A (“A educação física oferecida nos colégios muitas vezes não é 

suficiente para a rotina de exercícios que você deve realizar para um bom desenvolvimento”). 
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Apesar de reconhecermos que a criança inseriu no texto a justificativa ao ponto de vista 3, não 

podemos deixar de considerar a possibilidade de que tal inserção tenha acontecido de modo 

muito intuitivo e não como decorrência de uma seleção consciente do que deveria ser 

selecionado no texto. Ou seja, ao analisarmos o texto, verificamos que são copiados trechos 

do texto sem uma preocupação real de conhecê-los de modo a ressaltar alguma idéia principal. 

Retomando mais uma vez o texto B, “Legião de fãs de todas as idades”, lembramos 

que nele o autor fala sobre o rock. Como também já dissemos anteriormente, neste texto há 

três idéias principais que representam os pontos de vista do autor em relação ao assunto.  

Como já discutimos anteriormente, em relação ao ponto de vista 1: “As crianças não 

gostam mais de músicas infantis”, o autor implicitamente argumenta que as crianças estão 

considerando as músicas infantis enjoadas e chatas. Essa sua justificativa está subjacente na 

fala da personagem Laura Uchoa quando ela afirma: “Xuxa há muito tempo saiu da minha 

lista musical e eu também odeio Sandy e Júnior. Acho eles muito enjoadinhos e muito 

chatos”. Para identificar essa justificativa, seria necessário o leitor reconhecer a importância 

das vozes que se apresentam no texto e inferir que a opinião do autor estava subjacente à fala 

já citada da personagem, além de admitir que essa opinião foi generalizada para as demais 

crianças referidas no texto. Retomando a tabela 5, o percentual de 83,3% parece indicar que, 

ainda que fosse necessário inferir a justificativa do autor implícita na fala de uma personagem, 

dos vinte e quatro alunos que responderam questões principais, vinte não tiveram dificuldades 

em reconhecê-la. 

Entretanto, quando observamos a tabela 9, o percentual de 19% indica que apenas 

nove dos quarenta e oito alunos que escreveram resumos registraram, em seus textos, a 

justificativa ao ponto de vista 1 do texto B, como exemplifica o texto a seguir:  
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Texto 18: Exemplo de inserção de justificativa no resumo 
 

 
Sujeito 19 – sexo feminino, 11 anos.  

 

A aluna produziu um texto em que a justificativa ao ponto de vista 1 do texto B 

aparece explicitamente. No entanto, a análise do modo como a informação foi inserida mostra 

que não houve uma construção de uma unidade textual em que a idéia aparecesse como uma 

justificativa ao ponto de vista, e sim como uma informação desconectada das outras 

informações também inseridas. Desse modo, ressaltamos mais uma vez a falta de 

familiaridade com o gênero resumo. A aluna parece conceber que elaborar um resumo é juntar 

algumas informações que estão no texto-base, sem que haja, de fato, uma reflexão sobre os 

dados mais relevantes.  

Retomando o ponto de vista 2 (As crianças gostam de rock and roll), lembramos que o 

autor usa três argumentos para defender este ponto de vista: “Há um interesse em entrar cada 

vez mais cedo no mundo do adolescente e do adulto; O estilo está baseado no ideal de 

liberdade; As letras tratam de temas de interesse, embora muitas vezes as crianças gostem das 

músicas sem entender as letras”.  

Como já dissemos, essas justificativas também estão implícitas, subjacentes em 

algumas vozes como: “Cada vez mais integradas na sociedade e, é claro, com eterna vontade 

de entrar logo na adolescência, a criançada de hoje está totalmente antenada com o som que 

os jovens e até mesmo os adultos escutam” e “Acho que é música para minha idade, sim. 
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Todas as minhas amigas ouvem Pitty”. Seria necessário que o leitor considerasse essas vozes 

para inferir que as crianças estão gostando de rock porque querem ser adolescentes logo. A 

tabela 5 mostra que apenas sete (29,2%) das vinte e quatro crianças que responderam questões 

principais identificaram as justificativas ao ponto de vista 2 do texto B e a tabela 9 mostra que 

só quatro (8,3%) dos quarenta e oito alunos que escreveram resumos registraram alguma 

dessas justificativas.  

Para que os alunos inserissem tais justificativas nos resumos teriam que, além de 

identificar essas justificativas, conhecer a configuração textual característica do gênero que 

estava sendo sumarizado, além de conhecer os aspectos discursivos do gênero resumo escolar, 

pois, como defende Kleiman (2001), a capacidade de resumir textos pode ser um indicador da 

competência discursiva do leitor. 

Retomando a análise que já fizemos anteriormente, o ponto de vista 3 do texto B 

(Adultos aprovam que as crianças escutem rock) está implícito também na fala de uma 

personagem que afirma: “As letras de rock não têm as baixarias que vários outros estilos 

têm”. Para reconhecer essa afirmação como justificativa ao ponto de vista 3, seria necessário 

o leitor inferir que o autor estava argumentando através de outras vozes inseridas no texto. 

Como podemos ver na tabela 5, dos vinte e quatro alunos que responderam questões 

principais, dez crianças (41,7%) identificaram essa justificativa. Entre as dificuldades dos 

demais alunos, está o posicionamento deles em relação ao ponto de vista. Pelo fato de 

posicionarem-se, apresentaram justificativas pessoais, ignorando o argumento utilizado pelo 

autor. 

Essa dificuldade também deve ter influenciado a indicação dessa justificativa nos 

resumos escritos pelos alunos. Conforme mostra a tabela 9, dos quarenta e oito que foram 

convidados a escrever um resumo após a leitura do texto, apenas quatro (8,3%) conseguiram 

registrar em seus textos a justificativa ao ponto de vista 3. Além disso, ainda consideramos 

importante lembrar a falta de familiaridade desses alunos com a atividade de escrever 

resumos. 

Como podemos observar, nem todos os alunos que identificaram as justificativas no 

momento em que tiveram que responder perguntas inseriram essas justificativas quando 

escreveram o resumo. No próximo tópico continuaremos as reflexões deste estudo quando 

iremos comparar os resultados obtidos pelos alunos quando estavam respondendo questões de 

compreensão e escrevendo resumos dos artigos de opinião. 
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CAPÍTULO 11 ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE COMPREENSÃO DE TEXTO E 

ELABORAÇÃO DE RESUMOS 

 Neste capítulo, vamos analisar as relações entre compreensão de textos e elaboração 

de resumos. Os estudos que fazem tal relação utilizam, via de regra, uma metodologia de 

pesquisa em que usam atividades de responder perguntas sobre o texto e atividades de 

elaborar resumos e verificam se há correlação entre elas (PALINCSAR; BROWN, 1984 apud 

SOLÉ, 1998). Para esses autores, a atividade de resumir se constitui em técnica de controlar a 

compreensão, pois “se não puder realizar uma sinopse do que se está lendo ou do que foi lido, 

evidencia-se que não houve compreensão” (SOLÉ, 1998, p. 149). 

 Partindo dessa metodologia, adotaríamos o princípio de que se a relação entre 

compreensão e elaboração de resumos fosse verificada, os alunos que respondessem as 

questões deveriam inserir em seus textos as informações reconhecidas por eles. Ou seja, 

deveria haver índice de acerto aproximado entre a identificação do ponto de vista na tarefa de 

responder questões e a inserção do ponto de vista no resumo.  

 É necessário, no entanto, pensar em diferentes hipóteses para os resultados possíveis 

quanto a esse tipo de cruzamento de dados. Por um lado, é possível que o aluno consiga 

compreender o texto, respondendo as questões propostas e, no entanto, não inserir as 

informações reconhecidas em seus resumos. Nesse caso, poderíamos conceber que esses 

alunos não tenham a clareza de que tais informações são relevantes para a elaboração do 

texto, o que demonstraria um desconhecimento sobre o gênero textual solicitado. É com base 

nesta hipótese que analisaremos os dados obtidos, retomando o que foi discutido 

anteriormente. Para testar tal hipótese, verificaremos se os alunos que responderam as 

questões corretamente inseriram tais informações no texto elaborado.  

 Por outro lado, pode ser que, ao ser questionado acerca de informações do texto, o 

aluno passe a reconhecer tais informações como importantes e, em função dessa 

representação, coloque no resumo tais informações. Outra temática importante a ser debatida 

é referente aos efeitos da própria tarefa de elaborar resumos sobre a identificação das idéias 

principais do texto de opinião (pontos de vista e justificativas dos autores). É possível ainda 

que, ao ser solicitado a elaborar resumos, os alunos tenham que voltar ao texto e analisar suas 

partes e que essa tarefa ajude o aluno a encontrar os pontos de vista dos autores e suas 

justificativas. 

 Para testar tais hipóteses, faremos a comparação entre os alunos que responderam 

questões antes de elaborar o resumo e os que primeiro fizeram a atividade de escrita do 

resumo. Compararemos, ainda, os alunos que responderam questões principais e os que 
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responderam as questões secundárias, a fim de verificar se o tipo de questão respondida 

influenciou a escrita dos alunos. 

Considerando essas hipóteses, fizemos as análises desses dados em seis etapas. 

Inicialmente (11.1), analisamos se houve coincidência entre os resultados dos alunos na tarefa 

de responder questões e na inserção de pontos de vista nos resumos, a fim de testar a hipótese 

de que alguns alunos, mesmo conseguindo identificar pontos de vista dos autores, não os 

inserem no resumo, em decorrência da falta de familiaridade com esse gênero textual. Depois, 

verificamos se os alunos, ao serem solicitados a responder questões de identificação de pontos 

de vista passam a inseri-los nos resumos por considerarem que tais informações são 

importantes (11.2). Análise semelhante foi realizada ao verificarmos se ao serem solicitados a 

identificar as justificativas dos autores os alunos passaram a inserir tais justificativas nos 

resumos produzidos (11.3). Nos últimos tópicos, investigaremos se ao serem solicitados a 

elaborar resumos antes de responder às questões, os alunos passaram a reconhecer os pontos 

de vista (11.4), justificativas dos autores (11.5) e idéias secundárias do texto (11.6). 

 

11.1 Os alunos que conseguem identificar os pontos de vista e justificativas inserem tais 

pontos de vista e justificativas em seus resumos? 

 Para conduzirmos a primeira reflexão proposta acima, podemos começar analisando a 

tabela 10, que mostra quais pontos de vista foram respondidos por cada sujeito e se esses 

pontos de vista estavam inseridos nos resumos produzidos por eles. Tal análise foi realizada 

apenas com os grupos 1 e 3 , porque apenas eles responderam a tais tipos de questões. 
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Tabela 10: Sujeitos dos grupos 1 e 3 que registraram em seus resumos os pontos de vista dos 
textos A e B. 

Pontos de vista – Texto A Pontos de vista – Texto B Sujeito 
Questões de 
compreensão 

Resumos 
Sujeito  

Questões de 
compreensão 

Resumos 

1 1º, 2º e 3º pv 0 1 1º, 2º e 3º pv 0 
2 1º e 2º pv 1º e 2º pv 2 1º, 2º e 3º pv 1º, 2º pv 
3 3º e 2º pv 0 3 2º pv 0 
4 1º, 2º e 3º pv 1º e 3º pv 4 1º, 2º e 3º pv 0 
5 1º, 2º e 3º pv 0 5 1º, 2º pv 0 
6 1º pv 0 6 1º, 2º e 3º pv 1º, 2º pv 
7 1º 1º pv 7 1º, 2º e 3º pv 1º, 2º e 3º 

pv 
8 1º e 3º pv 0 8 1º, 2º pv 1º, 2º e 3º 

pv 
9 1º, 2º e 3º pv 1º pv 9 1º, 2º pv 1º, 2º e 3º 

pv 
10 1º, 2º e 3º pv 0 10 1º, 2º e 3º pv 1º, 2º pv 
11 1º , 2º e 3ºpv 0 11 1º 1º, 2º e 

3ºpv 
12 1º, 2º e 3ºpv 1º pv 12 2º 0 
25 1º e 2º pv 1º pv 25 1º, 2º pv 2º e 3º pv 
26 1º, 2º e 3º pv 0 26 1º, 2º e 3ºpv 1º, 2º pv 
27 1º, 2º e 3º pv 0 27 1º, 2º e 3ºpv 2º 
28 1º pv 0 28 1º, 2º e 3ºpv 2º 
29 1º e 3º pv 1º pv 29 1º, 2º e 3ºpv 1º, 2º pv 
30 1º, 2º e 3º pv 1º pv 30 1º, 2º e 3ºpv 1º, 2º e 

3ºpv 
31 1º e 2º pv 1º pv 31 1º, 2º pv 0 
32 1º pv 1º pv 32 1º, 2º e 3ºpv 1º, 2º pv 
33 0 0 33 2º 2º 
34 1º, 2º e 3º pv 1º e 3ºpv 34 1º, 3º pv 1º, 2º pv 
35 1º pv 1º pv 35 1º, 2º pv 1º, 2º pv 
36 1º e 3º pv 0 36 2º e 3º 1º, 2º pv 

 

 Observando a tabela 10, podemos verificar que, em relação ao texto A, os sujeitos 4, 

5, 9, 12, 25, 29, 30, 31 e 34 reconheceram mais pontos de vista quando responderam as 

questões do que inseriram no resumo, ou seja, não registraram em seu texto todas as 

informações que identificaram no texto original. Ainda na mesma tabela, verificamos outro 

grupo de alunos (1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 26, 27, 28 e 36) que identificaram alguns pontos de vista 

através das respostas que deram às questões, mas não inseriram nenhum desses pontos de 

vista em seus textos. O sujeito 33 não reconheceu nem inseriu nenhum ponto de vista e, 

finalmente, os alunos 2, 7, 32 e 35 inseriram nos resumos os mesmos pontos de vista que 

identificaram através das questões. 
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 Em relação ao texto B, também verificamos um grupo de alunos (2, 6, 10, 26, 27, 28, 

29 e 32) que reconheceu mais pontos de vista do que inseriu no resumo, ou seja, não registrou 

em seus textos todas as informações que identificaram no texto original. Também verificamos 

um grupo de alunos (1, 3, 4, 5, 12 e 31) que reconheceu alguns pontos de vista, mas não 

inseriu nenhum no resumo. Houve também um grupo de alunos (8, 9 e 11) que reconheceu 

menos pontos de vista do que inseriu em seu texto, ou seja, esses alunos registraram pontos de 

vista que não tinham identificado quando responderam as questões. Também verificamos que 

os alunos 25, 34 e 36 reconheceram alguns pontos de vista e inseriram outros em seus textos 

e, finalmente, os alunos 7, 30, 33 e 35 reconheceram e inseriram os mesmos pontos de vista 

em seus textos.  

 Resumindo os dados, verificamos que, dos 24 alunos analisados, 20 (83,3%) inseriram 

menos pontos de vista nos resumos do que o que demonstraram ter conseguido identificar. Ou 

seja, eles responderam corretamente as questões de compreensão, mas não inseriram em seus 

resumos as idéias identificadas. O inverso não aconteceu com nenhum dos estudantes. Em 

relação ao texto B, verificamos que 16, dos 24 sujeitos (66,67%) também demonstraram a 

mesma tendência: na tarefa de responder as questões, identificaram pontos de vista que não 

foram inseridos nos resumos. No texto B, verificamos que três alunos inseriram nos resumos 

informações que não foram explicitadas na tarefa de responder questões. 

 Esses dados evidenciam que realmente as relações entre compreensão de textos e 

elaboração de resumos são muito mais complexas do que o que parece ser quando tal tema é 

tratado em materiais impressos voltados para a formação de professores. Repetimos que é 

preciso analisar em que condições tais relações são de fato observadas. 

 Dando continuidade a essa primeira reflexão, vamos analisar a tabela 11, que mostra 

quais justificativas foram respondidas por cada sujeito e se essas justificativas estavam 

inseridas nos resumos produzidos por eles. Voltamos a lembrar que tal análise foi realizada 

apenas com os grupos 1 e 3 , porque apenas esses alunos  responderam às questões principais. 
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Tabela 11: Sujeitos dos grupos 1 e 3 que registraram em seus resumos as justificativas dos 
textos A e B. 

Justificativas do texto A Justificativas do texto B Sujeito 
Questões de 
compreensão 

Resumos 
Sujeito 

Questões de 
compreensão 

Resumos 

1 1º e 3º 2º 1 1º, 2º e 3º pv 3º, pv 
2 1º 1º pv 2 1ºpv 1º, pv 
3 0 1º 3 0 0 
4 0 0 4 3º 0 
5 1º pv 0 5 1º e 3º pv 0 
6 0 0 6 1º pv 0 
7 1º pv 1º pv 7 1º 0 
8 1º e 3º pv 2º 8 1º, 2º e 3º pv 0 
9 1º e 3º pv 1º pv 9 1º, 2º e 3º pv 1º pv 
10 1º pv 0 10 1º, 2º e 3ºpv 2º 
11 0 0 11 1º 2º 
12 1º pv 0 12 3º 0 
25 1º pv 1º pv 25 1º e 2º  3° 
26 0 0 26 1º e 3º 0 
27 1º pv 2º pv 27 1º 0 
28 1º e 3º pv 0 28 1º 0 
29 1º pv 1º pv 29 1º e 3º  0 
30 1º e 3º pv 1º e 2º pv 30 1º 0 
31 0 0 31 1º e 2º 0 
32 0 0 32 1º, 2º e 3ºpv 2º 
33 0 0 33 1º 2º 
34 1º pv 1º pv 34 1º 1º 
35 1º e 3º pv 1º e 2º pv 35 1º 0 
36 3º pv 3º pv 36 0  3º 

 

 Observando a tabela 11, verificamos que no texto A os alunos 1 e 9 identificaram 

justificativas relativas a dois pontos de vista, enquanto que na tarefa de elaborar resumos 

inseriram apenas justificativa a um dos pontos de vista. Os alunos 2, 7, 25, 29, 34 e 36 

identificaram e inseriram as mesmas justificativas em seus textos. O aluno 3 não identificou 

nenhuma justificativa, mas inseriu uma quando produziu seu texto. Houve um grupo de 

alunos (4, 6, 11, 26, 31, 32 e 33) que não identificou nem inseriu nenhuma das justificativas 

do texto original. Outro grupo (8, 27, 30 e 35) identificou algumas e inseriu outras 

justificativas em seu texto e outro grupo (5, 10, 12 e 28) identificou algumas justificativas 

através das questões, mas não inseriu nenhuma no texto em que deveria registrar o que era 

importante do texto original. 

 Em relação ao texto B, observamos também que os alunos 1, 9, 10 e 32 inseriram em 

seus textos uma quantidade menor de justificativas do que as que demonstraram ter 

identificado na tarefa de responder questões de compreensão, ou seja, deixaram de registrar 



 150

algumas justificativas que haviam reconhecido no texto original. Os alunos 2 e 34 

identificaram e inseriram as justificativas aos mesmos pontos de vista. Houve um grupo de 

alunos (4, 5, 6, 7, 8, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 35) que identificou algumas justificativas, mas 

não inseriu nenhuma em seus textos. O aluno 3 não identificou nem inseriu nenhuma das 

justificativas do texto original. Os alunos 11, 25 e 33 identificaram algumas e inseriram outras 

justificativas em seus textos e, finalmente, o aluno 36 não identificou nenhuma, mas inseriu 

uma justificativa em seu texto. 

 Concluindo essa reflexão inicial, verificamos que tanto no texto A, como no texto B, 

apenas quatro alunos inseriram em seus textos os mesmos pontos de vista que tinham 

identificado no texto original. 

 Em relação às justificativas, destacamos que no texto A sete alunos (4, 6, 11, 26, 31, 

32 e 33) não identificaram nem inseriram nenhuma das justificativas do texto original. E no 

texto B, treze alunos (4, 5, 6, 7, 8, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 35) identificaram algumas 

justificativas, mas não inseriram nenhuma delas em seus textos. 

 A partir desses dados, buscamos ressaltar que, de fato, produzir resumos é uma 

atividade que requer mais do que compreensão textual. Vimos que, mesmo conseguindo 

identificar os pontos de vista e as justificativas apresentadas no texto-base, os alunos não 

reconhecem que tais informações podem/devem ser inseridas nos resumos. Na verdade, vimos 

que a maior parte dos textos produzidos não se caracterizou realmente como resumos. Ou 

seja, o desconhecimento acerca desse gênero textual impede que os alunos utilizem a 

atividade proposta para rever o texto e chegar à seleção das idéias centrais do texto. 

 Para refletirmos um pouco mais sobre tais relações, passaremos, a seguir, a analisar os 

efeitos da ordem das tarefas sobre o desempenho das crianças. 

 

11.2 A atividade de responder perguntas sobre o texto ajuda os alunos a inserir os 

pontos de vista nos resumos produzidos? 

 Neste tópico, vamos analisar se a atividade de responder perguntas principais ajuda os 

alunos a elaborar resumos de texto do gênero artigo de opinião. Sendo assim, apresentamos a 

tabela 12, que mostra o desempenho dos alunos em relação à indicação dos pontos de vista do 

texto A em seus resumos. Considerando que todos os alunos foram convidados a escrever um 

resumo de cada texto, a citada tabela mostra os resultados referentes aos quatro grupos, 

indicando quem escreveu antes e quem escreveu depois de responder as questões. 
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Tabela 12: Freqüência e percentagem dos alunos de cada grupo que indicaram os pontos de 
vista do texto A em seus resumos. 

GRUPO 1 
Respondeu 
questões 
principais 
antes de 
elaborar o 
resumo 

GRUPO 2 
Respondeu 
questões 
secundárias 
antes de 
elaborar 
resumo 

GRUPO 3  
Elaborou o 
resumo antes 
de responder 
questões 
principais 

GRUPO 4  
Elaborou o 
resumo 
antes de 
responder 
questões 
secundárias 

 
 
Pontos de vista do texto A 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Ponto de vista 1 5 41,7 3 25,0 7 58,3 3 25,0 
Ponto de vista 2 1 8,3 1 8,3 0 0 0 0 
Pontos de vista 3 1 8,3 0 0 1 8,3 0 0 

 

Considerando que os grupos 1 e 2 responderam as questões do texto A antes de 

elaborar o resumo, vamos iniciar nossa análise comparando os resultados referentes às 

produções desses grupos com o desempenho obtido pelos alunos dos grupos 3 e 4, que 

responderam as questões depois de elaborar o resumo. 

 Como já dissemos, a tabela 12 exibe os resultados em relação ao texto A (Atleta nem 

que seja só por poucas horinhas) que, como já discutimos, fala sobre esportes e apresenta três 

idéias principais que representam os pontos de vista do autor. 

Comparando os resultados em relação à indicação nos resumos dos alunos do ponto de 

vista 1 - “É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas”-, podemos ver que os 

grupos 1 e 2 apresentaram os percentuais de 41,7% e 25,0% respectivamente enquanto os 

grupos 3 e 4 conseguiram índices de 58,3% e 25,0%, respectivamente. Ou seja, 8 crianças que 

responderam as questões antes, inseriram esse ponto de vista em seus textos, ao passo que 10 

crianças que realizaram primeiro a escrita do resumo tiveram tal desempenho. De acordo com 

a hipótese citada, os grupos 1 e 2 deveriam apresentar resultados melhores porque 

responderam as questões antes de elaborar o resumo, entretanto, os percentuais apresentados 

pelos grupos 3 e 4 mostram um desempenho um pouco melhor, embora a diferença seja pouco 

expressiva (duas crianças a mais). 

Em relação à indicação do ponto de vista 2 - “Devem ser ofertados diversos tipos de 

atividades físicas”-, constatamos que os quatro grupos apresentaram resultados muito 

próximos: 8,3% para os grupos 1 e 2 e 0% para os grupos 3 e 4. Assim, houve um resultado 

ligeiramente melhor para os grupos 1 e 2 (duas crianças que responderam questões antes 

inseriram o ponto de vista 2 nos resumos, ao passo que nenhuma criança que iniciou a 

atividade de resumir antes de responder perguntas conseguiu tal realização). 
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Em relação à indicação do ponto de vista 3 - “Os melhores lugares para praticar 

atividades físicas são as escolinhas de esportes” - observamos resultados semelhantes nos 

quatro grupos: 8,3% e 0% para os grupos 1 e 2 respectivamente, e esses mesmos percentuais 

se repetiram para os grupos 3 e 4.  

Em suma, verificamos resultados muito parecidos nos quatro grupos, havendo em 

relação ao ponto de vista 1 resultados um pouco melhores para os grupos que primeiro 

elaboraram o resumo e em relação ao ponto de vista 2, um resultado ligeiramente melhor para 

os que primeiro responderam às questões. Antes de passarmos para a análise do texto B, 

faremos análise comparativa entre os grupos 1 e 2. 

Como havíamos anunciado, considerando que o grupo 1 respondeu questões principais 

e o grupo 2 respondeu questões secundárias, também comparamos os resultados entre esses 

dois grupos para verificar se responder as questões principais ajuda mais o aluno que 

responder as secundárias. 

Observando a tabela 12, verificamos que na indicação do ponto de vista 1 - “É 

necessário que as crianças pratiquem atividades físicas”-, o grupo 1 conseguiu 41,7% 

enquanto o grupo 2 obteve 25%.  Na indicação do ponto de vista 2 - “Devem-se ofertar 

diversos tipos de atividades físicas”-, os dois grupos exibiram o mesmo percentual: 8,3%. O 

ponto de vista 3 -“Os melhores lugares para praticar atividades físicas são as escolinhas de 

esportes” - foi inserido por 8,3% dos alunos do grupo 1 e por 0% dos alunos do grupo 2. 

Como podemos observar, os resultados do grupo 1 foram melhores que os do grupo 2 em 

relação à inserção dos pontos de vista 1 e 3, sugerindo que pode haver algum efeito do tipo de 

questão de compreensão respondida pelos alunos. Ou seja, responder questões principais pode 

ajudar os alunos a inserir nos resumos os pontos de vista dos autores. Para maior segurança 

quanto a essa tendência, serão realizadas as análises referentes ao texto B. Seus resultados se 

encontram expostos na tabela 13 a seguir.  
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Tabela 13: Freqüência e percentagem dos alunos de cada grupo que indicaram os pontos de 
vista do texto B em seus resumos 

GRUPO 1 
Elaborou 
resumo antes 
de responder 
as questões 
principais 

GRUPO 2 
Elaborou 
resumo 
antes de 
responder as 
questões 
secundárias 

GRUPO 3 
Respondeu as 
questões 
principais 
antes de 
elaborar 
resumo 

GRUPO 4  
Respondeu 
questões 
secundárias 
antes de 
elaborar 
resumo 

 
 
Pontos de vista do texto B 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Ponto de vista 1 7 58,3 7 58,3 7 58,3 6 50,0 
Ponto de vista 2 7 58,3 7 58,3 11 91,7 4 33,3 
Pontos de vista 3 4 33,3 1 8,3 2 16,6 0 0 

 

 Para comparação dos resumos do texto B, novamente foram contrastados os grupos 1 

e 2, de um lado, e os grupos 3 e 4, de outro. No entanto, os grupos 3 e 4 no texto B 

responderam as questões antes de elaborar os resumos, de modo que se a hipótese de que 

responder questões ajuda a inserir os pontos de vista no resumo, esses grupos deveriam 

apresentar melhores resultados que os grupos 1 e 2, que primeiro elaboraram os resumos.  

Como foi apresentado anteriormente, no texto B também identificamos três pontos de 

vista principais. Verificamos que, em relação ao ponto de vista 1 - “As crianças não gostam 

mais de músicas infantis”, sete alunos (58,3%) do grupo 1 e sete (58,3%) do grupo 2 

registraram esse ponto de vista em seus resumos. No grupo 3, sete alunos (58,3%) 

conseguiram e seis (50,0%) do grupo 4 também conseguiram realizar a tarefa. Como podemos 

ver, 14 alunos que fizeram primeiro o resumo inseriram em seus textos o ponto de vista 1, ao 

passo que 13 dos que começaram a tarefa pela atividade de responder questões tiveram tal 

resultado. 

Em relação ao ponto de vista 2 - “As crianças gostam de rock and roll” -, sete alunos 

(58,3%) do grupo 1 e sete (58,3%) do grupo 2 registraram esse ponto de vista em seus 

resumos. No grupo 3, a tabela 12 mostra que onze alunos (91,7%) conseguiram indicar o 

ponto de vista 2 em seus resumos enquanto que no grupo 4 apenas quatro alunos (33,3%) 

conseguiram. A comparação entre os que responderam questões antes (15) e os que 

elaboraram o resumo primeiro (14) mostrou que os resultados foram muito parecidos quanto à 

inserção do ponto de vista 2. 

A indicação do ponto de vista 3 - “Adultos aprovam que as crianças escutem rock” - 

foi registrada por quatro alunos (33,3%) do grupo 1 e por um aluno (8,3%) do grupo 2. Esse 

mesmo ponto de vista foi registrado por dois alunos (16,6%) do grupo 3 e por nenhum aluno 

(0%) do grupo 4. Assim, observamos que 3 crianças que responderam questões antes de 
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elaborar o resumo inseriram o ponto de vista 3 no texto, enquanto que cinco dos que 

elaboraram primeiro o resumo inseriram tal ponto de vista. Mais uma vez, não encontramos 

evidências de que realizar a atividade de responder questões antes ajude os alunos a inserir as 

idéias principais no resumo. 

Considerando que o grupo 3 no texto B respondeu questões principais e o grupo 4 

respondeu questões secundárias, também comparamos os resultados entre esses dois grupos 

para verificar se responder as questões principais ajuda mais o aluno que responder as 

secundárias. 

Para o ponto de vista 1 “As crianças não gostam mais de músicas infantis” sete alunos 

(58,3%) do grupo 3 registraram esse ponto de vista enquanto seis (50,0%) do grupo 4 também 

conseguiram. O ponto de vista 2 - “As crianças gostam de rock and roll” - foi registrado por 

onze alunos (91,7%) do grupo 3 e por apenas quatro alunos (33,3%) do grupo 4. E o ponto de 

vista 3 - “Adultos aprovam que as crianças escutem rock” - foi indicado nos resumos de dois 

alunos (16,6%) do grupo 3 e de nenhum aluno (0%) do grupo 4. Verificamos que houve uma 

ligeira superioridade do grupo que respondeu as questões principais em relação ao que 

respondeu questões secundárias. No entanto, só percebemos uma diferença mais marcante na 

indicação do ponto de vista 2 - “As crianças gostam de rock and roll” - entre os grupos 3 e 4. 

Nos demais, os resultados ficaram muito próximos. 

Considerando a análise que fizemos dos resultados referentes à indicação dos pontos 

de vista nos resumos produzidos pelos alunos nos dois textos, parece que responder questões 

de compreensão sobre o texto não ajudou aos alunos a realizar aquela tarefa. A tabela 13 

mostra que os resultados dos alunos que responderam questões antes de elaborar os resumos 

foram muito similares aos outros. Só houve maior quantidade de inserção do ponto de vista 2 

do texto B. Desse modo, verificamos que os alunos não foram beneficiados pela ordem das 

tarefas. Como discutimos no referencial teórico, acreditamos que entre os fatores que exercem 

influência na elaboração de resumos estão os conhecimentos prévios do produtor do resumo 

que inclui a estrutura do texto original e a experiência com a atividade de elaborar resumos, o 

que parece ser uma causa importante a ser considerada na análise desses dados. 

 

Tabela 14: Quantidade de alunos que inseriram pontos de vista no resumo 
Texto A Texto B  

Pontos de vista Questões 
antes 

Resumo 
antes 

Questões 
antes 

Resumo antes

1 08 10 13 14 
2 02 00 15 14 
3 01 01 02 05 
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No próximo subtópico vamos comparar o desempenho dos grupos em relação à 

indicação das justificativas dos autores. 

 

11.3 A atividade de responder perguntas principais ajuda os alunos a inserir as 

justificativas nos resumos produzidos? 

 Retomando o que já discutimos no tópico anterior, em que iniciamos a comparação 

entre os resultados para verificar se há relações entre compreensão de textos e elaboração de 

resumos, neste tópico, continuamos analisando se a atividade de responder questões sobre 

compreensão dos textos exerceu influências sobre os textos escritos pelos alunos. Ou seja, 

investigamos se os alunos que responderam questões principais antes de elaborar o resumo 

inseriram em seus textos as justificativas utilizadas pelos autores. 

Lembramos que com o texto A, “Atleta nem que seja só por poucas horinhas”, o grupo 

1 elaborou o resumo do texto depois de responder as questões principais enquanto que o 

grupo 3 fez o contrário: elaborou o resumo antes de responder as questões principais. Em 

relação ao texto B, “Legião de fãs de todas as idades”, o grupo 1 elaborou o resumo antes de 

responder as questões principais e o grupo 3 elaborou o resumo após responder as questões 

principais. 

Procedimento semelhante aconteceu aos grupos 2 e 4. Com o texto A, o grupo 2 

elaborou o resumo depois de responder as questões secundárias enquanto que o grupo 4 

elaborou o resumo antes de responder as questões secundárias do texto. Já com o texto B, o 

grupo 2 elaborou o resumo antes de responder as questões secundárias, enquanto que o grupo 

4 elaborou o resumo do texto após responder as questões secundárias.  

A retomada desses dados é fundamental para que possamos comparar os resultados 

obtidos para ver se a atividade de responder perguntas sobre questões de compreensão ajuda 

os alunos a elaborar resumos de texto do gênero artigo de opinião. Ou seja, investigamos se as 

justificativas apareceram mais nos resumos dos alunos que responderam as questões antes de 

escrever o texto ou se não houve efeito dessa atividade sobre o desempenho deles na escrita 

dos resumos. Por outro lado, verificamos se a situação de responder questões principais 

beneficiou mais os alunos na tarefa de elaboração dos resumos do que a situação de responder 

questões secundárias. 

 As tabelas 15 e 16 mostram o desempenho dos alunos em relação à indicação das 

justificativas aos pontos de vista dos textos A e B em seus resumos. Considerando que todos 

os alunos foram convidados a escrever um resumo de cada texto, as citadas tabelas mostram 
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os resultados referentes aos quatro grupos, indicando quem escreveu antes e quem escreveu 

depois de responder as questões. 

 

Tabela 15: Freqüência e percentagem dos alunos dos quatro grupos que apresentaram as 
justificativas do texto A em seus resumos. 

GRUPO 1 
Respondeu 
questões 
principais 
antes de 
elaborar o 
resumo  

GRUPO 2 
Respondeu 
questões 
secundárias 
antes de 
elaborar o 
resumo 

GRUPO 3  
Elaborou o 
resumo antes 
de responder 
as questões 
principais 

GRUPO 4  
Elaborou o 
resumo 
antes de 
responder as 
questões 
secundárias 

 
Presença das justificativas 
do texto A nos resumos 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Justificativa ao ponto de 
vista 1 

4 33,3 6 50,0 5 41,7 4 33,3 

Justificativa ao ponto de 
vista 2 

2 16,7 2 16,7 3 25,0 4 33,3 

Justificativa ao ponto de 
vista 3 

0 0 1 8,3 1 8,3 3 25,0 

 
 Considerando que os grupos 1 e 2 responderam as questões do texto A antes de 

elaborar o resumo, vamos iniciar nossa análise comparando os resultados referentes às 

produções desses grupos com o desempenho obtido pelos alunos dos grupos 3 e 4, que 

responderam as questões depois de elaborar o resumo. 

 Comparando os resultados em relação à introdução das justificativas nos resumos dos 

alunos, podemos verificar que, em relação ao ponto de vista 1 - “É necessário que as crianças 

pratiquem atividades físicas”-, podemos ver que os grupos 1 e 2 apresentaram os percentuais 

de 33,3% e 50,0% respectivamente enquanto os grupos 3 e 4 conseguiram índices de 41,7% e 

33,3,0%, respectivamente. Ou seja, 10 crianças que responderam as questões antes, inseriram 

as justificativas a esse ponto de vista em seus textos, ao passo que 9 crianças que realizaram 

primeiro a escrita do resumo tiveram tal desempenho. De acordo com esses resultados, os 

grupos 1 e 2 mostraram um desempenho um pouco melhor que os grupos 3 e 4, embora a 

diferença seja pouco expressiva (uma criança a mais). 

Ainda de acordo com a tabela 15, podemos verificar que o percentual de 16,7% 

representa o desempenho dos grupos 1 e 2 na indicação, em seus textos, de justificativas do 

autor ao ponto de vista 2 “As escolinhas de esportes devem oferecer diversos tipos de 

atividades físicas”. Algumas dessas mesmas justificativas foram indicadas por três crianças 

(25,0%) do grupo 3 e por quatro (33,3%) do grupo 4. Como vimos, quatro crianças que 

responderam as questões antes inseriram as justificativas ao ponto de vista 2 enquanto sete 
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crianças que produziram primeiro o resumo também realizaram essa tarefa. Portanto, os 

grupos 1 e 2, que responderam as questões antes, não produziram melhores resumos que os 

grupos 3 e 4, como deveria ter acontecido caso a atividade de responder questões auxiliasse a 

elaborar resumos com indicação das justificativas dos autores. 

 Analisando os resultados em relação à indicação das justificativas ao ponto de vista 3 - 

“Os melhores lugares para praticar atividades físicas são as escolinhas de esportes”-, a tabela 

15 mostra que nenhum aluno (0%) do grupo 1 e apenas um (8,3%) do grupo 2 conseguiu 

indicar alguma das justificativas ao ponto de vista 3 do texto A. Nos grupos 3 e 4 os 

percentuais de 8,3% e 25,0% representam os resultados conseguidos, respectivamente, pelos 

dois grupos. Ou seja, em relação à indicação das justificativas ao ponto de vista 3 do texto A, 

apenas um aluno que respondeu as questões antes de elaborar o resumo conseguiu realizar a 

atividade. Dos que produziram o resumo antes de responder as questões, quatro conseguiram.  

Os resultados discutidos até aqui não mostram superioridade no desempenho de quem 

respondeu as questões antes. Como já dissemos anteriormente, as informações trazidas pelas 

justificativas deveriam ser registradas pelos alunos em seus resumos para indicar sua 

compreensão em relação aos pontos de vista do texto. 

 Como havíamos anunciado, considerando que o grupo 1 respondeu questões principais 

e o grupo 2 respondeu questões secundárias, também comparamos os resultados entre esses 

dois grupos para verificar se responder as questões principais ajuda mais o aluno que 

responder as secundárias. 

Em relação à indicação das justificativas ao ponto de vista 1, quatro alunos (33,3%) do 

grupo 1 e seis alunos (50,0%) do grupo 2 conseguiram registrar algumas das justificativas. 

Para indicação da justificativa ao ponto de vista 2, os dois grupos exibiram o mesmo 

percentual: 16,7%. A justificativa ao ponto de vista 3 foi inserido por 0% dos alunos do grupo 

1 e por 8,3% dos alunos do grupo 2. Como podemos observar, aqui os resultados mostram 

que quem respondeu as questões secundárias apresentou um desempenho um pouco melhor 

do que quem respondeu as questões principais, negando a hipótese de que responder as 

questões principais antes ajudaria os alunos a selecionar as justificativas aos pontos de vista 

para inserir nos textos. 

Dando continuidade a essa análise, vamos agora comparar os resultados em relação à 

indicação das justificativas ao texto B “Legião de fãs de todas as idades”, que, como já 

sabemos, fala de rock. A tabela 16 a seguir mostra os resultados referentes à indicação das 

justificativas aos pontos de vista do texto B nos resumos dos alunos em todos os grupos. 
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Tabela 16: Freqüência e percentagem dos alunos dos quatro grupos que inseriram as 
justificativas do texto B em seus resumos. 

GRUPO 1 
elaborou o 
resumo antes 
de responder 
as questões 
principais 

GRUPO 2 
elaborou o 
resumo 
antes de 
responder as 
questões 
secundárias 

GRUPO 3  
Respondeu 
questões 
principais 
antes de 
elaborar o 
resumo 

GRUPO 4  
Respondeu 
questões 
secundárias 
antes de 
elaborar o 
resumo 

 
Presença das justificativas 
do texto B nos resumos 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
Justificativa ao ponto de 
vista 1 

2 16,7 3 25,0 1 8,3 3 25 

Justificativa ao ponto de 
vista 2 

2 16,7 0 0 2 16,7 0 0 

Justificativa ao ponto de 
vista 3 

1 8,3 1 8,3 2 16,7 0 0 

 

 Para comparação dos resumos do texto B, novamente foram contrastados os grupos 1 

e 2, de um lado, e os grupos 3 e 4, de outro. Os grupos 3 e 4 no texto B responderam as 

questões antes de elaborar os resumos, de modo que se a hipótese de que responder questões 

ajuda a inserir as justificativas no resumo fosse confirmada, esses grupos deveriam apresentar 

melhores resultados que os grupos 1 e 2, que primeiro elaboraram os resumos.  

Em relação à indicação das justificativas ao ponto de vista 1, a tabela 16 mostra que 

dois alunos (16,7%) do grupo 1 e três alunos (25,0%) de grupo 2 registraram as justificativas 

a esse ponto de vista em seus resumos. No grupo 3, um aluno (8,3%) conseguiu e três alunos 

(25,0%) do grupo 4 também conseguiram realizar a tarefa. Como podemos ver, cinco alunos 

que fizeram primeiro o resumo inseriram em seus textos as justificativas ao ponto de vista 1, 

ao passo que quatro dos que começaram a tarefa pela atividade de responder questões tiveram 

tal resultado. 

Em relação ao ponto de vista 2, dois alunos (16,7%) do grupo 1 e nenhum aluno do 

grupo 2 (0%) registraram as justificativas a esse ponto de vista em seus resumos. No grupo 3, 

a tabela 16 mostra que dois alunos (16,7%) indicaram as justificativas enquanto que no grupo 

4 nenhum aluno (0%) conseguiu. Como podemos ver, os percentuais de 16,7% e 0% que 

representam os resultados dos grupos que responderam as questões antes (3 e 4) 

respectivamente, são iguais aos resultados obtidos pelos alunos que produziram o resumo 

antes. 

A justificativa ao ponto de vista 3 foi registrada no resumo por apenas um aluno 

(8,3%) do grupo 1. Este resultado se repetiu para o grupo 2. Essa mesma justificativa foi 
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registrada por dois alunos (16,6%) do grupo 3 e por nenhum aluno (0%) do grupo 4. Os 

resultados analisados em relação à indicação das justificativas ao texto B mostraram 

novamente que não houve confirmação da hipótese.  

Considerando que o grupo 3 no texto B respondeu questões principais e o grupo 4 

respondeu questões secundárias, também comparamos os resultados entre esses dois grupos 

para verificar se responder as questões principais ajuda mais o aluno que responder as 

secundárias. 

Para registrar as justificativas ao ponto de vista 1 - “As crianças não gostam mais de 

músicas infantis” -, apenas um aluno (8,3%) conseguiu no grupo 3 e três alunos (25,0%) 

conseguiram no grupo 4. A indicação das justificativas ao ponto de vista 2 - “As crianças 

gostam de rock and roll” - foi inserida por dois alunos (16,7%) do grupo 3 e não foi registrada 

por nenhum aluno (0%) do grupo 4. E a indicação da justificativa ao ponto de vista 3 - 

“Adultos aprovam que as crianças escutem rock” - foi registrada nos resumos de dois alunos 

(16,7%) do grupo 3 e de nenhum aluno (0%) do grupo 4. Aqui houve uma ligeira 

superioridade do grupo que respondeu as questões principais em relação ao que respondeu 

questões secundárias na indicação das justificativas aos pontos de vista 2 e 3. Porém não é 

uma diferença marcante. 

 

Tabela 17: Quantidade de alunos que inseriram justificativas no resumo. 
Texto A Texto B Pontos de vista 

Questões 
antes 

Resumo 
antes 

Questões 
antes 

Resumo antes

1 10 9 4 5 
2 4 7 2 2 
3 1 4 2 2 

 

A comparação dos resultados referentes à indicação das justificativas dos textos A e B 

nos resumos dos alunos parece não contribuir para confirmar a hipótese que responder 

questões de compreensão antes possa ajudar o leitor a elaborar um resumo depois. No entanto, 

precisamos relativizar tal resultado, pois é possível que essa relação se estabeleça se houver 

na escola um trabalho sistemático voltado para ensinar a produzir resumos e, mais 

especificamente, um trabalho voltado para a leitura de textos da ordem do argumentar, como 

os artigos de opinião. 
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11.4 Elaborar resumos ajuda a responder questões de compreensão, identificando os 

pontos de vista dos autores? 

Como dissemos anteriormente, diferentes tipos de relações podem ser estabelecidas 

entre compreensão textual e elaboração de resumos. A idéia de que a elaboração de resumos 

pode ser uma boa estratégia didática de ensino da leitura perpassa o discurso de diferentes 

autores (MACHADO, 2002; KLEIMAN, 2001; TERZI; KLEIMAN, 1985). Atentamos, no 

entanto, que simplesmente mandar que os alunos resumam textos pode não ser suficiente. 

Acreditamos na necessidade de um trabalho sistemático que implique em reflexões sobre o 

que são os resumos (os diferentes tipos de resumos), as diferentes estratégias de resumir, as 

diferentes finalidades, dentre outros aspectos, assim como em promoção de situações variadas 

de escrita e revisão de resumos. Neste trabalho, solicitamos que as crianças elaborassem o 

resumo do texto, dando apenas algumas orientações gerais básicas, de modo que os resultados 

precisam ser analisados a partir dessa realidade. 

Nesta parte do trabalho, discutiremos se elaborar resumos nas condições acima 

especificadas ajuda a compreender textos da ordem do argumentar. Para iniciarmos tais 

análises é importante relembrar que os resultados já analisados evidenciaram que as crianças 

mostraram várias capacidades de compreensão de textos. Inicialmente, investigamos se os 

alunos conseguiram reconhecer as temáticas tratadas pelos autores e verificamos que eles não 

apresentaram dificuldades em reconhecer os temas dos dois textos. Os dados mostraram que 

70,8% dos alunos reconheceram que o texto A (Atleta nem que seja só por poucas horinhas) 

fala de esportes e que 91,7% declararam o rock como temática do texto B (Legião de fãs de 

todas as idades).  

Em relação à identificação dos pontos de vista, ressaltamos que tanto no texto A como 

no texto B, não houve dificuldades para os alunos identificarem os pontos de vista que 

representavam a idéia central dos textos, mesmo estando implícitos. De acordo com os 

resultados revelados, os percentuais mais elevados ficaram concentrados no ponto de vista 1 

do texto A (É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas) e no ponto de vista 2 do 

texto B (As crianças gostam de rock and roll). Em ambos, os alunos conseguiram 91,7% de 

acertos. Os demais pontos de vista também foram identificados, porém com percentuais bem 

menores. 

Analisando se os alunos reconheciam as justificativas utilizadas pelos autores para 

defender seus pontos de vista, observamos que esta não foi uma tarefa fácil, pois eles 

apresentaram dificuldades para identificar algumas. De um modo geral, eles conseguiram 

identificar as justificativas, mas com uma variação de (83,3%) referente à identificação da 
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justificativa ao ponto de vista 1 do texto B (As crianças não gostam mais de músicas infantis 

porque as estão considerando enjoadas e chatas) a 0% relativo à justificativa ao ponto de vista 

2 do texto A (As escolinhas de esportes devem oferecer diversos tipos de atividades físicas 

porque cada atividade proporciona benefícios específicos). 

Em relação à identificação de informações secundárias do texto, verificamos que de 

uma maneira geral, eles conseguiram identificar essas informações. Os dados gerais mostram 

uma variação entre 91,7% para a questão 3 do texto B e 37,5% para as questões 2 e 4 do texto 

A. 

 Os dados que serviram de fonte para as conclusões acima expostas, como já dissemos 

antes, foram oriundos de atividades de responder questões sobre os textos lidos. Conforme foi 

exposto na metodologia da pesquisa e nos itens de análise de dados anteriores, dois tipos de 

perguntas foram respondidos: questões principais (identificação do tema, identificação dos 

pontos de vista dos autores e identificação das justificativas utilizadas pelos autores) e 

questões secundárias (identificação de informações secundárias do texto). Neste tópico, 

investigamos se a atividade de elaborar resumos ajuda os alunos a identificar os pontos de 

vista dos autores. Nos tópicos seguintes (11.5 e 11.6), investigamos se essa atividade (elaborar 

resumos) ajuda a identificar as justificativas dos autores e as informações secundárias. 

 Vamos começar destacando os resultados referentes aos pontos de vista dos autores, 

considerando a ordem das tarefas, ou seja, observando se o grupo que elaborou o resumo 

antes de responder as questões teve um desempenho melhor que o grupo que respondeu as 

questões antes de elaborar o resumo.  

Retomando mais uma vez a metodologia deste trabalho, lembramos que com o texto 

A, “Atleta nem que seja só por poucas horinhas”, o grupo 1 elaborou o resumo depois de 

responder as questões de compreensão e o grupo 3 elaborou o resumo antes. Considerando a 

hipótese segundo a qual elaborar resumos ajuda a responder questões de compreensão, o 

grupo 3 deveria apresentar um resultado melhor que o grupo 1. Em relação ao texto B, 

“Legião de fãs de todas as idades”, a ordem das tarefas foi inversa, de modo que o grupo 3 

respondeu as questões antes de elaborar o resumo. Assim, se a hipótese de que elaborar 

resumo ajuda a identificar os pontos de vista estivesse correta, os alunos do grupo 1 teriam 

melhores resultados. A tabela 18, apresentada a seguir, nos mostra os resultados referentes à 

identificação dos pontos de vista dos textos A e B pelos alunos dos grupos 1 e 3. 

 



 162

Tabela 18: Freqüência e percentagem dos alunos dos grupos 1 e 3 que identificaram os pontos 
de vista do texto A e B. 

Grupo 1  
(responderam as questões antes) 

Grupo 3  
(elaboraram resumo antes) 

Pontos de vista do texto A 

Freq. % Freq. % 
Ponto de vista 1 11 91,7 11 91,7 
Ponto de vista 2 9 75,0 6 50,0 
Ponto de vista 3 9 75,0 6 50,0 

Pontos de vista do texto B Grupo 3  
(responderam as questões antes) 

Grupo 1  
(elaboraram resumo antes) 

 Freq. % Freq. % 
Ponto de vista 1 10 83,3 10 83,3 
Ponto de vista 2 11 91,7 11 91,7 
Ponto de vista 3 8 66,7 6 50,0 

 

Observando a tabela 18, verificamos que o ponto de vista 1 do texto A, “É necessário 

que as crianças pratiquem atividades físicas”, foi identificado por 11 alunos (91,7%) de cada 

grupo. Como já discutimos anteriormente, este ponto de vista, apesar de estar implícito, não 

ofereceu dificuldades para a sua identificação porque representa a idéia central do texto. 

Apenas dois alunos (um de cada grupo) não conseguiram apreender a idéia defendida pelo 

autor, copiando trechos que não resgatavam a importância dos esportes na vida das crianças. 

Portanto, não houve superioridade do grupo 3 sobre o grupo 1, como seria esperado.  

Em relação à identificação do ponto de vista 2 do texto A, “Devem ser oferecidos 

diversos tipos de atividades físicas”, podemos ver na tabela 18 que o grupo 3, que deveria ter 

tido melhor desempenho por ter elaborado o resumo antes de responder as questões, 

apresentou um percentual menor (50,0%) que o grupo 1, que conseguiu 75%. Parece que os 

exemplos utilizados pelo autor para justificar porque devem ser oferecidos diversos tipos de 

esportes representaram mais dificuldades para os alunos do grupo 3 que para os alunos do 

grupo 1. Portanto, aqui também os resultados não mostram nenhuma superioridade do grupo 3 

sobre o grupo 1. 

Focalizando os resultados referentes à identificação do ponto de vista 3 do texto A, 

“Os melhores lugares para praticar atividades físicas são as escolinhas de esportes”, 

observamos os mesmos percentuais obtidos para a identificação do ponto de vista anterior: no 

grupo 3, seis alunos (50,0%) conseguiram identificar o ponto de vista e no grupo 1, nove 

alunos (75,0%) conseguiram também. Como já discutimos anteriormente, este ponto de vista, 

por apresentar uma natureza polêmica, contribuiu para que alguns alunos se posicionassem 

em relação a ele. Entre os alunos que não identificaram o ponto de vista 3 parece que eles não 

levaram em consideração a necessidade de destacar a idéia do autor. Os resultados exibidos 
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pela tabela 18 mostram que mais uma vez não houve superioridade do grupo 3 sobre o grupo 

1 na identificação dos pontos de vista do texto A. 

Ainda de acordo com a tabela 18, as respostas dos alunos em relação à identificação 

do ponto de vista 1 do texto B, “As crianças não gostam mais de músicas infantis”, revelam 

que nos grupos 1 e 3, dez alunos (83,3%) conseguiram identificar o posicionamento do autor, 

defendendo que as crianças não estão gostando mais de músicas infantis. Como vemos, os 

percentuais exibidos pela tabela 18 não revelam superioridade do grupo 1 sobre o grupo 3.  

O ponto de vista 2, “As crianças gostam de rock and roll”, foi identificado por onze 

alunos (91,7%) de cada grupo. Como já discutimos, acreditamos que esse resultado tem 

relação com o fato de que essa é a idéia central do texto. Em nossa análise verificamos que em 

cada grupo apenas um aluno não conseguiu identificar essa idéia. Sendo assim, aqui também 

não se evidencia nenhuma superioridade de um grupo sobre o outro em relação à capacidade 

dos alunos identificarem esse ponto de vista. 

Quando analisamos o ponto de vista 3, “Adultos aprovam que as crianças escutem 

rock”, verificamos que, em relação aos anteriores, esse é o que tem natureza mais polêmica. 

Daí, levantamos a possibilidade de que isso possa ter exercido algum efeito sobre os 

resultados apresentados pelos alunos. A tabela 18 mostra que no grupo 1 seis alunos (50,0%) 

conseguiram identificar esse ponto de vista enquanto que no grupo 3 oito alunos (66,7%) 

conseguiram. Portanto, o grupo 1 que elaborou o resumo antes teve um percentual de acertos 

menor que o grupo 3, não contribuindo para confirmar a hipótese segundo a qual elaborar 

resumo possa ajudar a identificar o ponto de vista do autor.  

Considerando essa análise referente à identificação dos pontos de vista pelos alunos 

nos dois textos, parece que elaborar um resumo antes não ajudou os alunos a realizar aquela 

tarefa. A tabela 18 mostra que os resultados dos alunos que elaboraram o resumo antes de 

responder as questões foram semelhantes aos outros nos pontos de vista 1 do texto A e 1 e 2 

do texto B. Nos demais pontos de vista, os alunos que elaboraram o resumo antes 

apresentaram percentuais mais baixos. Sendo assim, verificamos que os alunos não foram 

beneficiados pela ordem das tarefas. 

Começar a atividade pela tarefa de responder questões parece ter beneficiado esses 

alunos na identificação dos pontos de vista, embora as diferenças tenham sido pequenas entre 

os dois grupos, pois isso aconteceu apenas na identificação dos pontos de vista 2 e 3 do texto 

A e 3 do texto B.  

No próximo tópico vamos analisar se a atividade de elaborar resumo ajuda os alunos a 

identificar as justificativas do autor. 



 164

11.5 A atividade de elaborar resumo ajuda os alunos a identificar as justificativas do 

autor? 

 Dando continuidade à nossa análise, vamos agora comparar os resultados referentes à 

identificação das justificativas que os autores utilizaram para defender seus pontos de vista. 

Considerando que os alunos dos grupos 1 e 3 responderam as questões principais, vamos 

destacar os resultados apresentados por esses alunos nos dois textos, observando se o grupo 

que elaborou o resumo antes de responder as questões teve um desempenho melhor que o 

grupo que respondeu as questões antes de elaborar o resumo. 

 De acordo com a metodologia deste trabalho, lembramos que com o texto A, “Atleta 

nem que seja só por poucas horinhas”, o grupo 1 elaborou o resumo depois de responder as 

questões de compreensão e o grupo 3 elaborou o resumo antes. Considerando a hipótese 

segundo a qual elaborar resumos ajuda a identificar as justificativas do autor, o grupo 3 

deveria apresentar um resultado melhor que o grupo 1 no texto A. Em relação ao texto B 

“Legião de fãs de todas as idades”, como já dissemos, a ordem das tarefas foi inversa, de 

modo que o grupo 3 respondeu as questões antes de elaborar o resumo. Assim, se a citada 

hipótese estivesse correta, os alunos do grupo 1 teriam melhores resultados. A tabela 19, 

apresentada a seguir, nos mostra os resultados referentes à identificação das justificativas dos 

textos A e B pelos alunos dos grupos 1 e 3. 

 

Tabela 19: Freqüência e percentagem dos alunos dos grupos 1 e 3 que identificaram as 
justificativas dos textos A e B. 

Grupo 1 
(Responderam as 
questões antes) 

Grupo 3  
(Elaboraram o resumo 

antes) 

Justificativas do texto A  

Freq. % Freq. % 
Justificativas ao ponto de vista 1 8 66,7 7 58,3 
Justificativas ao ponto de vista 2 0 0 0 0 
Justificativas ao ponto de vista 3 3 25,0 4 33,3 

Grupo 3 
(Responderam as 
questões antes) 

Grupo 1 
(Elaboraram o resumo 

antes) 

 
Justificativas do texto B 

Freq. % Freq. % 
Justificativas ao ponto de vista 1 11 91,7 9 75,0 
Justificativas ao ponto de vista 2 3 25,0 4 33,3 
Justificativas ao ponto de vista 3 3 25,0 7 58,3 
 

 Iniciando nossa análise com o texto A, “Atleta nem que seja só por poucas horinhas”, 

vamos comparar os resultados referentes à identificação das justificativas ao ponto de vista 1: 

“É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas”. 
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 Comparando os resultados apresentados pelos alunos, verificamos na tabela 19 que, no 

grupo 1, oito alunos (66,7%) conseguiram identificar as justificativas ao ponto de vista 1. No 

grupo 3, em que deveríamos obter um resultado melhor porque os alunos elaboraram o 

resumo antes de responder as questões, sete alunos (58,3%) conseguiram. Portanto, na 

identificação das justificativas ao ponto de vista 1, o desempenho dos alunos do grupo 3 não 

foi melhor que o do grupo 1. 

 Em relação à identificação das justificativas ao ponto de vista 2, “devem ser 

oferecidos diversos tipos de atividades físicas”, os resultados expostos na tabela 19 revelam 

que nos dois grupos nenhum aluno (0%) conseguiu resolver a questão. Sendo assim, aqui 

também não houve superioridade no desempenho dos alunos do grupo 3 sobre o grupo 1. 

 Focalizando as justificativas ao ponto de vista 3, “Os melhores lugares para praticar 

atividades físicas são as escolinhas de esportes”, observamos na tabela 19 que elas foram 

identificadas por três alunos (25,0%) do grupo 1 e por quatro alunos (33,3%) do grupo 3. 

Considerando a hipótese que afirma que elaborar resumos ajuda a responder questões de 

compreensão, poderíamos acreditar que a ordem da tarefa tenha beneficiado o grupo 3 ao 

identificar as justificativas ao ponto de vista 3. Entretanto, além da diferença entre os 

resultados dos dois grupos na identificação dessas justificativas não ser significativa, o grupo 

3 também não conseguiu melhores resultados na identificação das justificativas aos pontos de 

vista 1 e 2. 

 Continuando nossa análise, vamos agora comparar os resultados em relação à 

identificação das justificativas do texto B “Legião de fãs de todas as idades”. 

Em relação à identificação das justificativas ao ponto de vista 1, “As crianças não 

gostam mais de músicas infantis”, observamos na tabela 19 que nove alunos (75,0%) do 

grupo 1 e onze alunos (91,7%) do grupo 3 identificaram a justificativa ao ponto de vista 1 do 

texto B. Esses percentuais não revelam que o grupo 1 tenha se beneficiado da ordem das 

tarefas para apresentar as respostas esperadas. 

Observando o desempenho dos alunos em relação à identificação das justificativas ao 

ponto de vista 2, “As crianças gostam de rock and roll”, a tabela 19 mostra que essas 

justificativas foram identificadas por quatro alunos (33,3%) do grupo 1 e por três alunos 

(25,0%) do grupo 3. Lembramos que o grupo 1 com o texto B elaborou o resumo antes de 

responder as questões, porém observamos que seu percentual em relação à identificação das 

justificativas ao ponto de vista 2 não é significativamente maior que o do grupo 3 que 

elaborou o resumo depois. 
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Os resultados em relação à identificação das justificativas ao ponto de vista 3, 

“Adultos aprovam que as crianças escutem rock”, mostram que sete alunos (58,3%) do grupo 

1 e três alunos (25,0%) do grupo 3 conseguiram identificar a justificativa ao ponto de vista 3 

do texto B. Considerando a hipótese que acredita que elaborar resumo ajuda a responder 

questões de compreensão, o grupo 1, por ter elaborado resumo antes, deveria apresentar 

melhor resultado que o grupo 3. Este percentual do grupo 1 (58,3%) em relação à 

identificação da justificativa do ponto de vista 3, apesar de ser maior que o do grupo 3 

(25,0%), no conjunto não contribui para confirmar a hipótese citada. Os dados gerais revelam 

que apenas na identificação da justificativa ao ponto de vista 3 do texto A e na identificação 

das justificativas aos pontos de vista 2 e 3 do texto B os grupos que elaboraram o resumo 

antes conseguiram melhores  resultados. Porém não são percentuais muito altos. A tabela 19 

mostra um percentual de 33,3% na identificação da justificativa ao ponto de vista 3 do texto A 

e 33,3% e 58,3% respectivamente para a identificação das justificativas aos pontos de vista 2 

e 3 do texto B. Portanto, só há uma diferença mais marcante entre os dois grupos na 

identificação das justificativas aos pontos de vista 3 do texto B. 

Considerando essa análise, referente à identificação das justificativas utilizadas pelos 

autores para defender seus pontos de vista, parece que elaborar um resumo antes de responder 

questões de compreensão não ajudou os alunos a realizar aquela atividade. Podemos 

considerar que, pelo menos em situações em que os alunos não têm um ensino sistemático de 

elaboração de resumos e de leitura de artigos de opinião, não há favorecimento da elaboração 

de resumo para a realização de atividades de responder questões de compreensão. 

No próximo tópico, continuaremos comparando os resultados apresentados pelos 

alunos, destacando os grupos 2 e 4 para verificar se a atividade de elaborar resumo ajuda o 

leitor a localizar as informações secundárias no texto. 

 

11.6 A atividade de elaborar resumo ajuda os alunos a localizar as informações 

secundárias no texto? 

 Continuando essa nossa análise, vamos agora comparar os resultados referentes à 

identificação de informações secundárias no texto. Como já foi discutido, os alunos dos 

grupos 2 e 4 responderam as questões secundárias, ou seja, questões referentes a informações 

que ilustram ou desenvolvem o que está sendo dito, porém não são o alvo principal da 

discussão. Sendo assim, vamos observar os resultados obtidos por esses grupos para verificar 

se o grupo que elaborou o resumo antes de responder as questões teve um desempenho melhor 

que o grupo que respondeu as questões antes de elaborar o resumo. 
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Como já discutimos anteriormente, as questões secundárias se constituíram em oito 

perguntas para cada texto, cujo resultado foi exibido pela tabela 6. Considerando a 

metodologia deste trabalho, o grupo 2, no texto A (Atleta nem que seja só por poucas 

horinhas), elaborou o resumo depois de responder as questões e o grupo 4 elaborou o resumo 

antes. Neste momento vamos comparar os resultados obtidos pelos alunos desses grupos com 

o texto A para verificar se o grupo 4, por ter elaborado o resumo antes, apresentou mais 

respostas corretas que o grupo 2. Na tabela 20 podemos observar esses resultados. 

 
Tabela 20: Freqüência e percentagem dos alunos dos grupos 2 e 4 que localizaram as 

informações secundárias do texto A. 
Grupo 2 

(responderam as questões antes) 
Grupo 4  

(elaboraram o resumo antes) 
Questões secundárias do 

texto A 
Freq. % Freq. % 

1 8 66,7 8 66,7 
2 3 25,0 6 50,0 
3 11 91,7 9 75,0 
4 7 58,3 2 16,7 
5 8 66,7 8 66,7 
6 6 50,0 5 41,7 
7 5 41,7 5 41,7 
8 10 83,3 10 83,3 

  
A tabela 20 mostra superioridade no desempenho do grupo 4 apenas na questão 2, na 

qual esse grupo conseguiu que seis alunos (50,0%) acertassem a resposta correta em contraste 

com o grupo 2, no qual apenas três alunos (25,0%) conseguiram realizar a atividade.  

Nas questões 1, 5, 7 e 8 os dois grupos apresentaram resultados iguais. As questões 1 e 

5 exibiram um percentual de 66,7%. Para a questão 7 cinco alunos (41,7%) acertaram a 

resposta nos dois grupos e a questão 8 foi respondida corretamente por dez alunos (83,3%) de 

cada grupo. 

Nas questões 3, 4 e 6, o grupo 2 teve melhor desempenho que o grupo 4. A tabela 20 

mostra que onze alunos (91,7%) do grupo 2 e nove alunos (75,0%) do grupo 4 acertaram a 

resposta correta da questão 3. Aqui a diferença entre os dois grupos foi pequena. Na questão 

4, a diferença já foi bem maior em favor do grupo 2, pois sete alunos (58,3%) conseguiram 

acertar enquanto no grupo 4 apenas dois (16,7%) conseguiram. Já na questão 6, a diferença 

entre os dois grupos também foi pequena: seis alunos (50,0%) para o grupo 2 e cinco alunos 

(41,7%) para o grupo 4. 

Comparando o resultado entre os dois grupos, verificamos que a maior freqüência de 

respostas corretas está no grupo 2 e não no grupo 4, como deveria ser para confirmar a 
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hipótese de que quem elabora resumo antes responde melhor as questões. Portanto, o grupo 2 

apresentou melhor desempenho que o grupo 4, embora as diferenças não tenham sido muito 

grandes entre os dois grupos, com exceção da questão 4, como já dissemos acima. 

Agora vamos comparar os resultados obtidos pelos alunos em relação ao texto B 

(Legião de fãs de todas as idades). Lembramos que com este texto o grupo 2 elaborou o 

resumo antes de responder as questões, portanto, de acordo com a hipótese segundo a qual 

elaborar resumo ajuda a responder questões de compreensão, o grupo 2 deveria obter 

melhores resultados que o grupo 4, que elaborou o resumo depois de responder as questões. 

Através da tabela 21, podemos observar os resultados referentes às respostas que os 

alunos dos dois grupos apresentaram para as questões secundárias do texto B. 

 

Tabela 21: Freqüência e percentagem dos alunos dos grupos 2 e 4 que localizaram as 
informações secundárias do texto B. 

 
Grupo 2  

(elaboraram o resumo antes) 
Grupo 4  

(responderam as questões antes)
Questões secundárias 

do texto B 
Freq. % Freq. % 

1 8 66,7 4 33,3 
2 7 58,3 6 50,0 
3 10 83,3 12 100 
4 8 66,7 4 33,3 
5 10 83,3 8 66,7 
6 8 66,7 6 50,0 
7 11 91,7 10 83,3 
8 10 83,3 10 83,3 

 

Observando a tabela 21, verificamos que o grupo 2 só não apresentou melhor resultado 

que o grupo 4 na questão 3, cuja resposta foi corretamente respondida por dez alunos (83,3%) 

do grupo 2 e doze alunos (100%) do grupo 4. Na questão 8, o resultado foi igual para ambos 

os grupos, pois dez alunos (83,3%) de cada um conseguiram responder corretamente a 

questão. 

Nas questões 1, 2, 4, 5, 6 e 7, o grupo 2 apresentou melhor resultado que o grupo 4, 

sendo que na questão 1 os percentuais de 66,7% e 33,3% dos grupos 2 e 4 respectivamente, 

representam uma diferença grande entre os dois grupos. 

Nas questões 2, 4, 5, 6 e 7 a diferença em favor do grupo 2 é pequena, porém revela 

superioridade do desempenho desse grupo para identificar as informações secundárias no 

texto. Na questão 2, a tabela 21 exibe percentuais de 58,3% e 50,0% respectivamente, para os 

grupos 2 e 4. Na questão 5 os percentuais foram de 83,3% para o grupo 2 e 66,7% para o 
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grupo 4. Na questão 6, foi encontrado um percentual de 66,7% para o grupo 2 e 50,0% para o 

grupo 4. E, finalmente, encontramos, na questão 7, que o grupo 2 conseguiu 91,7% e o grupo 

4, 83,3%. 

Comparando esses resultados, verificamos que independente de elaborar o resumo 

antes ou depois de responder as questões, o grupo 2 apresentou melhor desempenho nos 

textos, embora que com o texto B seus percentuais tenham sido mais altos. Portanto, elaborar 

um resumo antes parece que não ajudou os alunos a identificar as informações secundárias do 

texto. 

Concluindo nossas análises, verificamos neste capítulo que é possível que o aluno 

consiga compreender o texto respondendo as questões propostas e, no entanto, não inserir as 

informações reconhecidas em seus resumos. Acreditamos que a falta de familiaridade com o 

gênero lido (artigo de opinião) e o desconhecimento sobre o gênero textual solicitado 

(resumo) não favoreceram que esses alunos tivessem clareza sobre a importância das 

informações identificadas através das respostas que deram às questões de compreensão para a 

elaboração do texto resumo. Daí acreditarmos que diferentes tipos de relações podem ser 

estabelecidas entre compreensão textual e elaboração de resumos. 

Como já discutimos no referencial teórico, acreditamos que entre os fatores que 

exercem influência na elaboração de resumos estão os conhecimentos prévios do produtor 

desse texto que incluem a estrutura do texto original, a experiência com a atividade de 

elaborar resumos, além das condições de produção dos resumos. Sendo assim, acreditamos na 

necessidade de um trabalho pedagógico sistemático que proporcione reflexões sobre os 

diferentes tipos de resumos, as diferentes estratégias de sumarização, as diferentes finalidades 

para resumir, assim como de situações variadas de escrita e revisão de resumos.  
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CONCLUSÕES 

Conforme dissemos no início deste trabalho, nosso objetivo geral foi “analisar a 

capacidade de compreensão do gênero ‘artigo de opinião’ por crianças de 4ª série do Ensino 

Fundamental de escolas públicas e analisar as relações entre compreensão de artigos de 

opinião e elaboração de resumos”. 

Sendo assim, ao iniciar a análise dos dados, buscamos primeiramente verificar se os 

alunos conseguiram reconhecer os temas dos textos A (Atleta nem que seja só por poucas 

horinhas) e B (Legião de fãs de todas as idades). Conforme dissemos no capítulo 9.1, os 

alunos não tiveram dificuldades em reconhecer os temas dos dois textos, embora num deles o 

percentual de acertos tenha sido maior. 

Considerando a temática do texto A, por exemplo, dos vinte e quatro alunos 

investigados, dezessete (70,8%) não apresentaram dificuldades para reconhecer que o texto 

estava falando de esportes. E em relação ao texto B, vinte e dois alunos (91,7%) identificaram 

o rock como tema abordado pelo autor do texto. Em relação ao texto A, salientamos que 

alguns alunos não indicaram claramente o assunto tratado no texto porque optaram por repetir 

o título do texto. Essa resposta indica uma confusão bastante comum entre título e tema do 

texto. Ou seja, ao repetirem o título, os alunos achavam que estavam indicando o assunto 

tratado no texto. 

Como já dissemos anteriormente, reconhecer o assunto tratado em um texto é 

extremamente relevante para compreender seu conteúdo. Daí a necessidade desse assunto se 

tornar um objeto de ensino nas aulas de leitura para que os alunos aprendam a operar com 

estratégias de generalização, realizando uma análise global do texto para apreender seu 

sentido geral. 

Em seguida, passamos a verificar se os alunos conseguiram identificar os pontos de 

vista dos autores. Considerando que os pontos de vista expressam o posicionamento do autor, 

que são as idéias que ele defende, identificar essas idéias torna-se fundamental para 

compreender um texto da ordem do argumentar. Como os pontos de vista se constituem nas 

idéias principais de um artigo de opinião, por exemplo, passamos a analisar a identificação 

dos pontos de vista nos dois textos a fim de verificar a compreensão dos alunos. 

Nos textos da ordem do argumentar, como os artigos de opinião utilizados neste 

estudo, é necessário que o leitor reconheça as proposições que estão sendo defendidas, pois 

um leitor maduro deve adotar uma postura crítica e ativa diante de um texto argumentativo. 

Daí a necessidade de reconhecer inicialmente o posicionamento do autor em relação ao tema 

tratado. Além de identificar o que o autor está defendendo, é necessário também distinguir 
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entre os pontos de vista expostos no texto e os seus próprios pontos de vista. Esta se constitui 

numa das habilidades fundamentais para compreender um texto escrito, do gênero 

argumentativo, como o artigo de opinião. Verificamos, no entanto, que vários alunos que 

participaram deste trabalho apresentaram dificuldades em relação a tal atividade. Defendemos 

que essa habilidade precisa ser ensinada na escola, através de atividades de ensino de leitura. 

 Em nossa análise verificamos que a maioria dos alunos conseguiu identificar os pontos 

de vista apresentados pelos autores, embora o reconhecimento de algumas idéias tenha sido 

mais fácil que o de outras. Consideramos importante ressaltar que tanto no texto A, como no 

texto B, os pontos de vista que representavam a idéia central dos textos, mesmo estando 

implícitos, não ofereceram dificuldades para serem reconhecidos. De acordo com os 

resultados revelados, os percentuais mais elevados ficaram concentrados no ponto de vista 1 

do texto A (É necessário que as crianças pratiquem atividades físicas) e no ponto de vista 2 do 

texto B (As crianças gostam de rock and roll), ambos exibindo um resultado representado por 

91,7% de acertos. 

Entre as dificuldades detectadas para identificar o posicionamento dos autores, 

verificamos que mediante os pontos de vista que tinham natureza mais polêmica, alguns 

alunos tiveram dificuldades para distinguir entre seu próprio ponto de vista e o ponto de vista 

dos autores. Isto aconteceu em relação ao ponto de vista 3 do texto A (as escolinhas de 

esporte são os melhores lugares para praticar atividades físicas) e o ponto de vista 3 do texto 

B (adultos aprovam que as crianças escutem rock). Como já discutimos, reconhecer as 

diferenças entre os pontos de vista do autor e os seus próprios posicionamentos é uma das 

habilidades necessárias ao leitor para compreender as idéias encontradas em um texto da 

ordem do argumentar, como o artigo de opinião. Concordamos com Brandão (2006, p. 62) ao 

defender que 

 

O trabalho de formação de um leitor ativo, que processa o texto e traz para o 
ato da leitura seus conhecimentos, experiências e esquemas prévios, deve 
considerar a distinção fundamental entre o que foi efetivamente escrito pelo 
autor e quais são as nossas expectativas, crenças e opiniões pessoais. 

 

Como já dissemos acima, vários alunos que participaram deste trabalho apresentaram 

dificuldades em relação a tal habilidade. Essa habilidade precisa ser desenvolvida pela escola, 

através de atividades de ensino de leitura. Na verdade, é preciso que discutamos mais sobre a 

formação do leitor crítico, pois muitas vezes tal debate é vago, de modo a não revelar para o 

professor quais capacidades são necessárias para que cheguemos a tal nível de leitura. Sem 



 172

dúvida, saber identificar o que um autor está falando em um texto, mesmo que o conteúdo 

seja contrário ao que pensamos, é fundamental. É a partir desse reconhecimento que 

poderemos ensinar os alunos a se posicionarem criticamente, contra-argumentando a partir 

das justificativas do próprio autor. 

Considerando que os alunos pareciam não possuir familiaridade com o gênero artigo 

de opinião, acreditamos que isso provavelmente impediu que eles buscassem na leitura do 

texto, marcas para identificar os pontos de vista. Certamente ainda não tinham se deparado 

com experiências anteriores em que tal tipo de informação foi solicitado. Isso nos leva a 

defender que é preciso pensar em um ensino que possibilite aos alunos ler textos de diferentes 

gêneros, utilizando diferentes estratégias de leitura para atender a diferentes finalidades. 

Levando em conta que os alunos se posicionaram sobre os temas dos textos em vários 

momentos, analisamos a identificação dos pontos de vista dos autores mediante as 

justificativas que os estudantes apresentavam em suas respostas às questões de compreensão. 

 Após analisar a identificação dos pontos de vista dos textos pelos alunos, passamos a 

verificar se eles reconheciam as justificativas utilizadas pelos autores para defender seus 

pontos de vista. Observamos que a identificação das justificativas que defendem os três 

pontos de vista do texto A (Atleta nem que seja só por poucas horinhas) apresentaram maiores 

dificuldades para os alunos que a identificação das justificativas utilizadas como argumentos 

no texto B (Legião de fãs de todas as idades). 

Destacando o item com maior percentual de acertos, verificamos que 83,3% dos 

alunos conseguiram identificar a justificativa ao ponto de vista 1 do texto B (As crianças não 

gostam mais de músicas infantis porque as estão considerando enjoadas e chatas). Aqui 

podemos observar que a habilidade de reconhecer a posição do autor, a partir da inserção de 

outras vozes inseridas por ele no texto seria a condição necessária para o leitor identificar essa 

justificativa que estava implícita na voz de uma personagem. Como já dissemos 

anteriormente, acreditamos que o sucesso dos alunos na identificação da justificativa ao ponto 

de vista 1 do texto B seja fruto da coincidência entre o argumento inserido no texto através da 

voz da personagem e o que os leitores também pensavam sobre as músicas infantis. 

O item com menor percentual de acertos refere-se à justificativa ao ponto de vista 2 do 

texto A, cujo percentual de 0% indica que nenhuma criança conseguiu identificar a estratégia 

de exemplificação utilizada pelo autor para justificar que as escolinhas de esportes oferecem 

diversos tipos de atividades físicas porque cada tipo de atividade proporciona benefícios 

específicos. Trata-se de um recurso lingüístico, característico da linguagem jornalística, usado 

pelo autor para apresentar a justificativa ao ponto de vista. Considerando a falta de 
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familiaridade dos alunos com o gênero artigo de opinião, aquele recurso não foi reconhecido 

por eles como uma estratégia de argumentação. 

Mediante as capacidades necessárias à identificação das justificativas dos autores, 

elegemos algumas capacidades que julgamos bastante relevantes: a) reconhecer o 

posicionamento e argumentos do autor, diferenciando-o de seus próprios posicionamentos; b) 

reconhecer os recursos característicos da linguagem jornalística presentes no gênero “artigo 

de opinião” para apresentar as justificativas aos pontos de vista; c)  reconhecer a posição do 

autor, a partir da inserção de outras vozes que ele insere no texto; d) integrar informações 

inseridas em parágrafos diferentes (um tipo de inferência); e) elaborar inferências a partir do 

conhecimento prévio articulado com informações trazidas pelo texto; f) localizar informações 

explícitas no texto. 

Em relação à identificação de informações secundárias no texto, os resultados exibidos 

pela tabela 6 revelam que em quase todas as questões os alunos apresentaram melhor 

desempenho em localizar as informações no texto B que as informações localizadas no texto 

A. De acordo com a mesma tabela, verificamos que no texto A (Atleta nem que seja por 

poucas horinhas) vinte alunos (83,3%) conseguiram acertar as questões 3 (Que esporte 

Tâmara Rodrigues pratica?) e 8 (O que Thiago Dourado, 12 anos, afirma que acontece no 

intervalo entre os treinos?). Ainda na citada tabela, observamos que no texto B (Legião de fãs 

de todas as idades), duas questões também conseguiram maiores índices de acertos: a questão 

3 (Como a garota Laura Uchoa diz que começou a gostar de rock?), que apresentou um índice 

de 91,7%, e a questão 7 (Quem canta esses versos: “Ninguém merece ser só mais um 

bonitinho/Nem transparecer... consciente ou inconseqüente/Sem se preocupar em ser adulto 

ou criança/O importante é ser você/Mesmo que seja estranho, seja você/Mesmo que seja 

bizarro?”), cujo resultado aponta 87,5% de acertos.  

Além de responder questões de compreensão após a leitura, os alunos foram 

convidados a escrever um resumo de cada texto. O comando dessa atividade pedia que eles 

escrevessem um resumo destacando as coisas mais importantes tratadas pelos autores. Apesar 

da falta de familiaridade deles com os gêneros artigo de opinião e resumo escolar, os alunos 

utilizaram várias estratégias de sumarização, que os conduziram à organização de diferentes 

modelos textuais. 

Categorizamos suas produções textuais da seguinte forma: a) Resumo tipo 1: o aluno 

indica o tema tratado e o(s) ponto(s) de vista do autor defendidos no texto; b) Resumo tipo 2: 

o aluno indica o tema tratado, mas não indica o(s) ponto(s) de vista do autor, embora possa 

resgatar algumas informações secundárias do texto; c) Resumo crítico: o aluno indica o tema 
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tratado e algumas informações do texto e ainda tece comentários (alguns deles inserem relatos 

pessoais para explicar o que está sendo dito); d) Texto de opinião 1: o aluno defende seu 

próprio ponto de vista sobre o tema, retomando o autor para concordar ou discordar dele; e) 

Texto de opinião 2: o aluno defende seu próprio ponto de vista sobre o tema, sem retomar o 

texto; f) Comentário sobre o texto: o aluno não indica as idéias do autor, apenas comenta se 

gostou ou não do texto e se ele é importante ou não; g) Cópia de trechos do texto: o aluno 

copia parte do texto, mas não há preocupação em selecionar as partes que indicariam o tema 

ou ponto de vista do autor ou são selecionadas algumas partes importantes, mas o texto não 

tem coesão e nem há organização seqüencial que propicie a compreensão do leitor sobre o 

texto de base. 

Os resultados (tabela 7) revelaram que o resumo não se constituiu no principal modelo 

textual produzido, embora isso tenha sido solicitado no comando. Discutimos que tal 

fenômeno é conseqüência da falta de familiaridade com os gêneros em questão (artigo de 

opinião e resumo escolar). Através de entrevista com as professoras dos alunos participantes 

desta pesquisa (Anexo 5), elas revelam que a prática didática vivenciada com os alunos não 

inclui a leitura de artigos de opinião nem a produção escrita de resumos. 

Discutimos no referencial teórico que o conhecimento textual contribui tanto para a 

compreensão do texto como para a produção escrita de resumos, sendo assim, os resumos 

escritos pelos alunos poderiam ter preservado as características textuais dos artigos de opinião 

que eles estavam lendo e resumindo se houvesse familiaridade dos leitores com aquele 

gênero. A prática didática necessita transformar em objeto de reflexão pelos alunos os gêneros 

textuais da ordem do argumentar. 

 Retomando os resumos escritos pelos alunos, destacamos o item com maior índice de 

acertos em relação à indicação dos pontos de vista dos autores: (37,5%) para o ponto de vista 

1 no texto A e (60,4%) para o ponto de vista 2 no texto B. Consideramos importante destacar 

que esses pontos de vista em ambos os textos representam a idéia principal de cada um dos 

autores. Como podemos ver, apesar das dificuldades encontradas, a capacidade de identificar 

a idéia central em cada texto parece que contribuiu para que alguns alunos não perdessem de 

vista o tema do texto original e as coisas importantes tratadas pelos seus autores, ou seja, seus 

pontos de vista. 

 Em relação à inserção das justificativas dos autores nos textos dos alunos, destacamos 

uma variação entre 40% para a justificativa ao ponto de vista 1 do texto A e 8,3% para as 

justificativas aos pontos de vista 2 e 3 do texto B. 
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Após analisar as produções escritas pelos alunos (respostas às questões e os resumos), 

comparamos os resultados obtidos para verificar se responder questões de compreensão ajuda 

a elaborar resumos e se elaborar resumos ajuda a responder questões de compreensão. 

Considerando que a atividade de responder perguntas pudesse ajudar os alunos a elaborar 

resumos, verificamos inicialmente se aquela atividade contribuiu para os alunos inserirem em 

seus resumos os pontos de vista e as justificativas dos autores. Analisamos os resumos 

produzidos pelos quatro grupos de alunos, levando em conta quem respondeu as perguntas 

antes de elaborar o resumo e quem respondeu questões principais ou secundárias tanto do 

texto A como do texto B. 

Os resultados dos alunos que responderam questões antes foram muito próximos aos 

dos que começaram elaborando resumos. Entre eles destacamos o grupo 3 que conseguiu uma 

maior quantidade de alunos na inserção do ponto de vista 2 do texto B (91,7%). Em relação à 

inserção das justificativas, os resultados de quem respondeu as questões antes também 

ficaram muito próximos dos que elaboraram primeiro o resumo. Aqui destacamos o grupo 2 

que respondeu questões secundárias e apresentou um percentual (50,0%) maior que os demais 

ao registrar as justificativas ao ponto de vista 1 do texto A. 

De acordo com os resultados revelados pelas tabelas 12, 13, 15 e 16, parece que 

responder questões de compreensão sobre o texto não ajudou aos alunos a inserir nem os 

pontos de vista nem as justificativas dos autores em seus resumos. 

Entretanto, ressaltamos mais uma vez que, se os alunos tiverem acesso a um ensino 

sistemático sobre a elaboração de resumos, é possível que eles passem a compreender que os 

resumos precisam conter as idéias mais importantes do texto original e comecem a reconhecer 

que nos artigos de opinião as idéias mais importantes são os pontos de vista e as justificativas 

principais do autor. A partir do reconhecimento dessa importância, os alunos poderiam se 

dedicar mais a identificar os pontos de vista e justificativas. Nesse caso, poderia ser que ao 

realizarmos as perguntas, eles percebessem a importância daquelas informações para o 

resumo. 

Comparamos os resultados também considerando quem elaborou o resumo antes para 

verificar se aquela atividade ajuda a responder questões de compreensão. Analisamos se a 

atividade de elaborar resumo ajuda os alunos a identificar os pontos de vista e as justificativas 

utilizadas pelos autores. Essas análises foram decorrentes da idéia de que ao elaborar os 

resumos, os alunos precisariam voltar ao texto e isso poderia favorecer a identificação das 

idéias principais. 
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Em relação à identificação dos pontos de vista pelos alunos, os resultados dos que 

elaboraram o resumo antes de responder as questões foram semelhantes aos que elaboraram o 

resumo depois nos pontos de vista 1 do texto A e 1 e 2 do texto B. Nos demais pontos de vista 

os alunos que elaboraram o resumo antes apresentaram percentuais mais baixos. Sendo assim, 

verificamos que eles não foram beneficiados pela ordem das tarefas.  

Considerando a análise referente à identificação das justificativas utilizadas pelos 

autores para defender seus pontos de vista, verificamos que com o texto A, o grupo que 

elaborou o resumo antes só conseguiu melhor desempenho que o grupo que primeiro 

respondeu questões na identificação do ponto de vista 3 (33,3%). Porém este resultado foi 

muito próximo do outro grupo que conseguiu (25%). Em relação ao texto B, o grupo que 

elaborou o resumo antes foi superior nas justificativas aos pontos de vista 2 (33,3%) e 3 

(58,3%), porém as diferenças não foram marcantes. 

Desse modo, verificamos que simplesmente pedir que os alunos elaborem resumos não 

leva os estudantes a pensar sobre o que os autores estão defendendo no texto ou a buscar 

identificar suas justificativas. Tal resultado, como já dissemos, pode ser conseqüência da falta 

de um ensino sistemático que faça com que os alunos, ao voltarem ao texto, foquem suas 

análises aos aspectos centrais, que, no caso do artigo de opinião, diz respeito ao que está 

sendo defendido pelo autor. 

Ainda analisamos se a atividade de elaborar resumo ajuda os alunos a localizar as 

informações secundárias no texto. Comparando esses resultados, verificamos que 

independente de elaborar o resumo antes ou depois de responder as questões, o grupo 2 

apresentou melhor desempenho nos dois textos, embora que com o texto B seus percentuais 

tenham sido mais altos. Portanto, elaborar um resumo antes parece não ter ajudado os alunos a 

identificar as informações secundárias do texto. 

Sendo assim, os dados gerais revelaram que parece não haver efeito da elaboração de 

resumos sobre as respostas de compreensão nem dessa atividade sobre a elaboração de 

resumos. Como discutimos no referencial teórico, a elaboração de resumos é decorrente dos 

processos de sumarização que também contribuem para a compreensão textual, porém requer 

outras habilidades necessárias à produção escrita, uma vez que o resumo se constitui num 

gênero específico e, como tal, sofre efeito das condições de produção.  

Alguns estudiosos acreditam que a compreensão de um texto envolve a capacidade de 

elaborar um resumo que reproduz seu significado de forma global e sucinta (VAN DICK, 

1976; SPRENGER-CHAROLLES, 1980 apud MACHADO, 2002). Na verdade, 

pressupomos, como já dissemos, que a elaboração de resumos, além de exigir que o aluno 
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identifique as idéias centrais do texto, ainda exige que ele saiba organizar tais informações em 

um texto com características próprias. 

Sendo assim, retomamos o referencial teórico, quando afirmamos acreditar que são 

muitas as estratégias possíveis para resumir e que dependendo das condições, diferentes 

fatores exercerão mais influência que outros. Ou seja, dependendo do texto, dos 

conhecimentos prévios do leitor e de sua experiência leitora e produtora de resumos, 

determinadas condições contribuirão mais que outras. A seguir apresentaremos alguns fatores 

que acreditamos poderem exercer efeitos sobre a elaboração de um resumo escrito: 

1. Finalidade da tarefa de resumir: Resgatando estudo realizado por Kleiman (2002), 

verificamos que o escrever para quê ou para quem se constitui em forte elemento 

motivacional. O grupo experimental do referido estudo foi convidado a escrever um resumo 

para ser publicado, como um artigo, pelo jornal da escola. Por ter um objetivo para esta tarefa, 

os sujeitos demonstraram ter percebido melhor o tema do texto original e deram uma melhor 

qualidade aos seus resumos que os do grupo controle que realizaram a mesma tarefa sem um 

objetivo específico. Nesta pesquisa, os alunos não tiveram uma finalidade a ser cumprida ao 

elaborarem os resumos. 

2. Estrutura do texto base: Ter familiaridade com a estrutura do texto original também parece 

ser um fator importante para escrever resumos. Retomamos Almeida (1999), investigando a 

compreensão de textos argumentativos apresentada por alunos concluintes do Ensino 

Fundamental através de resumos escritos. Descobrindo que eles não possuíam nenhuma 

familiaridade com os gêneros opinativos, a autora afirma que realizou uma intervenção 

pedagógica que possibilitou a apreensão pelos alunos do funcionamento discursivo dos 

gêneros estudados, além de contribuir para o desenvolvimento de uma leitura crítica. Nesta 

pesquisa, os alunos também não pareciam ter familiaridade com o gênero que estava sendo 

lido, o que parece ter dificultado a tarefa. 

3. Conhecimentos prévios do produtor do resumo: Possuir e saber utilizar conhecimentos 

prévios também parece contribuir significativamente para o leitor resumir um texto. No item 

anterior vimos a grande relevância deste fator quando a familiaridade com o gênero textual do 

texto original possibilitou aos alunos revelarem, num texto escrito, o funcionamento 

discursivo dos gêneros argumentativos. 

4. Experiência/capacidade de compreensão leitora: Acreditamos que a capacidade de 

compreender os textos escritos precisa se constituir em objeto de reflexão nas salas de aula. 

Concordamos com Brandão (2006) quando essa autora afirma que a escola admite o 

desenvolvimento da compreensão como um dos objetivos fundamentais do ensino da leitura, 
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entretanto não percebe que todo seu investimento concentra-se na avaliação da capacidade de 

compreensão dos alunos e não no ensino dessa competência.  

5. Experiência/capacidade de elaborar resumos: A experiência normalmente pressupõe 

conhecimento prévio. Logo, a capacidade de elaborar um resumo escrito, como já discutimos 

no referencial teórico, tanto exige do leitor realizar processos de sumarização como conhecer 

a estrutura textual do gênero a resumir e a configuração específica de um resumo, como 

gênero textual. Os alunos que participaram deste estudo não tiveram um ensino sistemático 

sobre elaboração de resumos. 

Como podemos verificar, os alunos demonstraram que podem compreender artigos de 

opinião e resumi-los, demonstrando várias capacidades, mesmo sem que tenham tido um 

ensino sistemático, porém muitas dificuldades foram encontradas oriundas, sobretudo, da falta 

de um trabalho pedagógico que os ajude a consolidar as capacidades que já detêm e 

desenvolver outras capacidades. Portanto, é falsa a idéia de que os textos da ordem do 

argumentar não podem ser trabalhados nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Eles são 

muito importantes para a formação de um leitor crítico. 

Acreditamos também que os estudos que simplesmente fazem correlação entre as 

atividades de responder perguntas e elaborar resumos não ajudam a compreender essa 

problemática em sua complexidade, pois pedir que os alunos elaborem resumos sem que eles 

tenham uma finalidade ou sem que eles tenham tido situações de aprendizagem desse gênero 

textual não é suficiente para apreendermos as possíveis relações entre as duas atividades. 

Mesmo que não tenhamos encontrado relações claras entre as atividades de responder 

questões de compreensão de textos e elaborar resumos, consideramos que os processos de 

sumarização, como foi discutido no referencial teórico, podem contribuir para a compreensão 

textual, desde que existam situações didáticas que ajudem os alunos a usar diferentes 

estratégias leitoras para diferentes gêneros textuais. Por outro lado, defendemos que a escola 

deve transformar os gêneros textuais em objeto de reflexão consciente a fim de que possa 

ajudar o aluno leitor a identificar as informações centrais, eliminar as acessórias, chegando, 

enfim, à significação básica do texto. Para realmente aprofundar neste tipo de questão, faz-se 

necessário desenvolver estudos de intervenção, em que situações didáticas de elaboração de 

resumos de textos da ordem do argumentar sejam realizadas.  

Concluindo nossas reflexões sobre este tema, concordamos com Silva e Mata (2002, p. 

32) quando defendem que ainda existe uma grande necessidade de mais estudos que levem 

em conta aspectos cognitivos e retóricos envolvidos na produção de resumos, “estudos que 

focalizem o funcionamento do gênero resumo em diferentes esferas das atividades sociais, 
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trazendo subsídios para a definição de princípios teórico-metodológicos de 

ensino/aprendizagem da leitura e da escrita...” 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO A: Atleta nem que seja só por poucas horinhas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 186

 



 187

ATLETA NEM QUE SEJA SÓ POR POUCAS HORINHAS... 

 

Reserve um tempinho para praticar uma atividade física. Você vai ter mais saúde e, 

quem sabe, até ser uma estrela um dia 

 

Diogo Carvalho 

Especial para o Diário 

 

Passado o Carnaval, momento de deixar a preguiça das férias de lado e voltar às aulas 

com todo ânimo. Mas por que não aliar as obrigações dos estudos a atividades de lazer? Saiba 

que uma das melhores maneiras de proporcionar saúde e diversão é buscar uma escolinha de 

esportes. A educação física oferecida nos colégios, muitas vezes, não é suficiente para a rotina 

de exercícios que você deve realizar para um bom desenvolvimento, por isso, nada melhor 

que procurar alguma atividade. Ah, e quem sabe até se tornar um ídolo no futuro. 

Clubes e academias espalhados pela cidade oferecem as mais diversas opções. 

Esportes que mexem com a musculatura corporal, como a natação, o futebol e artes marciais 

ainda são os mais procurados, mas não se podem esquecer daqueles que estimulam o 

raciocínio e a capacidade de concentração, como é o caso do xadrez e do golfe. Outro atrativo 

é a possibilidade de você fazer novos amigos durante os treinos. “Eu me divirto muito com 

minhas colegas durante os jogos. Não pratico por obrigação, gosto do que faço”, conta a 

praticante de basquete Tâmara Rodrigues, 11 anos. 

A pediatra Sônia Pinheiro diz que a natação ainda é o melhor esporte para os mais 

novos. Ela melhora a coordenação motora, auxilia no controle da respiração e fortalece todos 

os grupos musculares.. “A partir dos seis meses de idade, os bebês já podem cair nas piscinas, 

atentando para o primeiro ciclo de vacinas (BCG, Hepatite B, HIB, Difteria, Tríplice e 

Poliomielite) e o acompanhamento dos pais e um professor especializado”, diz Sônia. O ideal 

é que a prática não ultrapasse três vezes por semana e uma hora por dia. E mais: antes de 

começar qualquer esporte, dê uma passada no médico para fazer uma avaliação e ser 

orientado sobre alguns cuidados a serem tomados com a sua saúde. 

Caio César Barros, 6 anos, é um exemplo de atleta infantil. O garoto participa de 

escolinhas de futebol, natação e judô. “Um esporte ajuda o outro. Nadar melhora minha 

respiração e o judô me ensina a cair sem me machucar e é muito bom saber disso na hora de 

jogar bola”, conta Caio. Para Sônia, as artes marciais são ótimas para jovens mais agitados. 

Elas ajudam a dar mais disciplina e a energia pode ser gasta no tatame. 
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O envolvimento da família também é importante na jornada esportiva. A médica 

Simone Barros, mãe de Caio, diz que sempre o apoiou em suas decisões. “Ele sabe que deve 

dar privilégio aos estudos e tem se demonstrado muito responsável neste aspecto. Apesar de 

todas as atividades, seu rendimento escolar é excelente”. Além disso, as escolinhas acabam 

sendo local de paquera para os mais velhos. Thiago Dourado, 12 anos, praticante de futsal e 

natação, confirma que sempre acontecem umas paqueras no intervalo entre os treinos e isso 

acaba sendo mais um ponto que chama a atenção para ele não faltar aulas. 

E o mais legal é que não precisa ter muito dinheiro para praticar exercícios. Existem 

diversos locais na cidade onde crianças com poucos recursos também podem aproveitar. No 

centro esportivo do Colégio Santos Dumont, por exemplo, diversas modalidades são 

oferecidas a preços populares, além de realizarem um trabalho especial com jovens carentes. 

Passado o processo de inscrição, os selecionados que freqüentarem escolas públicas ficam 

livres das mensalidades. O local ainda conta com um espaço para recreação, que alia a parte 

pedagógica com o lazer. O Sesc também é uma opção para quem deseja todos os benefícios, 

como avaliação física e orientação especializada, por um valor bem acessível. 

 

Recife, sábado, 19 de fevereiro de 2005. 

Diário de Pernambuco
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 

TEXTO B: Legião de fãs de todas as idades 
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LEGIÃO DE FÃS DE TODAS AS IDADES 

 

Meninos e meninas estão curtindo cada vez mais as letras antenadas com a realidade 

que embalam o estilo no Mundo 

 

Fred Figueiroa 

Da equipe do Diário 

 

Xuxa? Eliana? Rouge? Sandy e Júnior? Foi-se o tempo em que crianças só curtiam 

música infantil (se é que esse tempo realmente existiu). Cada vez mais integradas na 

sociedade e, é claro, com eterna vontade de entrar logo na adolescência, a criançada de hoje 

está totalmente antenada com o som que os jovens e até mesmo os adultos escutam. O som 

que está na moda, que toca nas rádios e na televisão, inevitavelmente, chegará ao ouvido das 

crianças. E foi assim que, com a recente retomada do rock and roll no cenário musical 

brasileiro, criou-se uma verdadeira geração de novos roqueiros. Por tudo isso, o Diarinho 

pega carona no Festival de Verão, que termina hoje, e aborda o tema para você que é adepto 

do estilo. 

A recém-convertida roqueira, Laura Uchoa, 10 anos, atesta essa preferência. “Xuxa há 

muito tempo saiu da minha lista musical e eu também odeio Sandy e Júnior. Acho eles muito 

enjoadinhos e muito chatos”, garante ela que até pouco tempo gostava de Rouge. O rock 

entrou na vida de Laura através da sua tia, que ouvia Pitty. “Adorei as músicas de Pitty e 

agora, só gosto de rock”, conta a garota que mudou até o estilo de se vestir. “Agora uso saias 

de jeans e roupas pretas”, diz Laura. 

Pitty conquistou a garotada com versos como “Ninguém merece ser só mais um 

bonitinho/Nem transparecer...consciente ou inconseqüente/Sem se preocupar em ser adulto ou 

criança/O importante é ser você/Mesmo que seja estranho, seja você/Mesmo que seja 

bizarro”. O conteúdo é bem diferente das músicas consideradas infantis, mas é exatamente 

isso que as crianças de hoje parecem buscar. 

“Acho que é música para minha idade, sim. Todas as minhas amigas ouvem Pitty”, 

afirma Laura. A mãe dela, Angélica, apóia totalmente o novo gosto musical da filha. “As 

letras de rock não têm as baixarias que vários outros estilos têm”, diz Angélica, que compra 

CDs para a filha, que também ouve Evanescence, Cramberriee, Avril Lavigne e, 

recentemente, passou a se interessar por coisas bem mais antigas, como Elvis Presley e 

Ramones. 
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E os adultos já não devem estranhar, nem se assustar, com garotos de 9, 10, 11 anos 

cantando versos do tipo: “O jovem no Brasil nunca é levado a sério. A polícia diz que já 

causei muito distúrbio. O repórter quer saber porque eu me drogo, o que é que eu uso”. Essa 

música (Não é sério, de Charlie Brown Jr.) é, por exemplo, a preferida de Pedro Lucena, de 9 

anos. “O que mais gosto no rock são as letras. Eu concordo com o que elas dizem”, explica 

Pedro. A banda, aliás, se apresenta hoje à noite no Festival de Verão. 

O garoto é um dos muitos fãs do Charlie Brown Jr – uma banda que não poupa 

palavrões ou temas polêmicos e, mesmo assim, talvez seja a mais popular entre os pequenos. 

Se eles falam a língua das crianças é uma prova de que os baixinhos estão mesmo 

interessados no universo jovem e adulto. E o rock funciona como uma das pontes que 

encurtam a distância da infância para a adolescência. O estilo está baseado no ideal de 

liberdade. Por isso, às vezes, nem é preciso entender as letras. Com 10 anos, Mateus Lippertt 

Ferreira, por exemplo, é fã de bandas americanas como Link Park, The Koron e Slipknot. 

“Não entendo as letras, mas sei cantar as músicas” afirma Mateus. 

 

  

Diário de Pernambuco 

Recife, sábado, 22 de janeiro de 2005.
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ANEXO 3  

 

QUESTÕES DE COMPREENSÃO DO TEXTO A 

Atleta nem que seja só por poucas horinhas... 

 

Questões principais (Identificam as idéias centrais do texto) 

 

1) Neste texto, do que o autor está falando? 

2) O que o autor do texto queria dizer para o leitor do jornal? 

3) O autor do texto acha que as atividades físicas são importantes? Por quê? 

4) Segundo o autor, as escolinhas de esportes deveriam oferecer “um” ou “diversos” tipos de 

atividades físicas? Por quê? 

5) Em uma parte do texto, o autor fala sobre os estudos. O que ele diz sobre isso? 

6) O autor acha que é melhor praticar esportes em “escolinhas de esportes” ou em “escolas”? 

Por quê?  

7) O autor acha que as crianças que têm pouco dinheiro também podem freqüentar 

escolinhas de esportes? Por quê? 

8) O autor acha que praticar esportes prejudica os estudos? O que ele diz sobre isso no texto? 

 

Questões secundárias (Informações que ilustram o que está sendo dito) 

 

1) Quais são os esportes mais procurados? 

2) Que atividades desenvolvem o raciocínio e a concentração? 

3) Que esporte Tâmara Rodrigues pratica? 

4) Por que a pediatra Sônia Pinheiro diz que as artes marciais são ótimas para jovens mais 

agitados? 

5) Em que locais crianças mais pobres também podem praticar esportes? 

6) Que vantagens os alunos de escolas públicas podem aproveitar nesses locais? 

7) Como é o rendimento escolar de Caio? 

8) O que Thiago Dourado, 12 anos, afirma que acontece no intervalo entre os treinos? 
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ANEXO 4 

 

QUESTÕES DE COMPREENSÃO DO TEXTO B 

Legião de fãs de todas as idades 

 

Questões principais (Identificam as idéias centrais do texto) 

 

1) Neste texto, do que o autor está falando? 

2) Na opinião do autor do texto, as crianças gostam de músicas infantis? O que ele fala 

sobre isso? 

3) De acordo com o texto, qual é o novo gosto musical das crianças atualmente? 

4) Na opinião do autor, por que as crianças estão preferindo rock? 

5) Que mudanças acontecem no comportamento das crianças que passam a gostar de rock? 

6) Qual a opinião dos adultos em relação a esse novo gosto musical das crianças? 

7) Por que os adultos aprovam que as crianças escutem rock? 

8) Segundo o texto, todas as bandas de rock cantam músicas sem baixarias? 

 

Questões secundárias (Informações que ilustram o que está sendo dito) 

 

1) O que estava acontecendo na cidade, na data em que este texto foi publicado, que inspirou 

o autor a falar de rock?  

2) Como as crianças tomam conhecimento dos rocks?  

3) Como a garota Laura Uchoa diz que começou a gostar de rock? 

4) Qual a música preferida de Pedro Lucena, de 9 anos?  

5) Qual o garoto que diz “Não entendo as letras, mas sei cantar as músicas” de bandas 

americanas?  

6) De acordo com o texto, qual é a banda que talvez seja a mais popular entre as crianças?  

7) Quem canta esses versos: “Ninguém merece ser só mais um bonitinho/Nem transparecer... 

consciente ou inconseqüente/Sem se preocupar em ser adulto ou criança/O importante é 

ser você/Mesmo que seja estranho, seja você/Mesmo que seja bizarro?”  

8) Quais os cantores de músicas infantis citados no texto?  
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ENTREVISTA SOBRE A PRÁTICA DIDÁTICA DAS PROFESSORAS 

 

 

Professora (1) 

Escola 1 – Candeias – Jaboatão dos Guararapes 

Série: 4ª série – 2005 – turno da tarde 

 

Pesquisadora: Quais seus objetivos didáticos para ensinar leitura na 4ª série? 

Professora 1: O principal objetivo da gente é que ele interprete. Não é só a leitura em si, né? 

Porque muitas vezes eles chegam no ginásio sabendo ler, mas não sabe interpretar. O 

principal objetivo da gente é que eles leiam compreendendo, fazendo uma dissertação pra 

gente do que eles entenderam do texto. Pois o principal objetivo didático é este: que eles 

entendam o que estão lendo. 

Pesquisadora: Como você desenvolve seu trabalho para ensinar leitura a seus alunos? 

Professora 1: Primeiro a gente tem que procurar textos que realmente interessem a eles. Que 

tenham temas atuais e que estejam dentro da realidade deles. Porque senão, se forem textos de 

uma forma alienada, eles não vão se interessar. Então a gente trabalhou a questão da educação 

sexual, trabalhou a questão dos órgãos reprodutores, a questão da amizade, a questão de 

problemas dentro da comunidade deles, a violência, né? As drogas. Uma série de assuntos que 

façam parte da realidade deles. Porque se for uma coisa muito desvinculada, eles não têm 

interesse. Eles não procuram se esforçar e não só a ler como dar a resposta deles, né? 

Pesquisadora: Quais as atividades que você utiliza para fazer seus alunos lerem? 

Professora 1: Bom, as atividades são exatamente nesse sentido, né? A gente procura não só 

os textos de livros, como pede que eles façam pesquisas em jornais, em revistas. Eles trazem 

de casa livros, um comentário ou alguma reportagem que interessaram a eles pra gente 

repassar em sala de aula pra que se torne um texto interessante, de acordo com a idade e com 

os interesses deles. 

Pesquisadora: Sim, você falou em relação à origem dos textos, né? Mas fale um pouco 

assim: que atividades de leitura você faz com eles? 

Professora 1: A gente faz leitura em grupo, a gente faz leitura individualizada, a gente faz a 

leitura coletiva em pedaços, assim, se for uma poesia a gente divide a sala e uns lêem uma 

parte e, por exemplo, os meninos lêem um trecho e as meninas lêem outro. Trabalhamos 

também muito com música, porque, como eles são adolescentes, né? Eles gostam muito de 
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música. Então tem que ser letras de músicas que atinjam eles. Não só lê como canta. Primeiro 

a gente faz a leitura da música, depois a gente canta com eles. 

Pesquisadora: Você trabalha com textos? 

Professora 1: Também. Trabalhamos com textos, sim, com poesias, com dissertações, 

poemas, com tudo que seja do interesse deles, do mundo deles.  

Pesquisadora: Especificamente, quais os gêneros que você utiliza? Você já falou em poesias 

e letras de músicas. Que outros gêneros você utiliza com eles? 

Professora 1: Quando a gente trabalhou na época do folclore, a gente trabalhou aquelas 

músicas, aquele jornalzinho, como é que fala? A gente trabalhou muito a parte de literatura de 

cordel. Porque, como era uma coisa que, não só interessava a eles, como eles viam muito na 

época de São João. Eles já são alunos que participam de ciranda, quadrilha. Então era uma 

coisa que interessava a eles, né? E como são coisas de ritmo, né? E às vezes tem um pouco de 

ironia e piada, eles se interessam. 

Pesquisadora: Você costuma usar jornal em suas aulas de leitura? Por quê? 

Professora 1: Sim. Porque normalmente tem coisas atualizadas, né? Coisas que a gente vê na 

televisão. Embora eles tenham mais acesso à televisão que o próprio jornal, porque são de 

uma comunidade carente, mas tudo que agente vê no jornal também é falado de outra forma 

na televisão. Então são temas atuais que fazem parte da vida da gente nos dias de hoje, né? 

Pesquisadora: Dos gêneros textuais encontrados em jornais, qual deles você prefere para 

trabalhar leitura com seus alunos? 

Professora 1: Olhe, por incrível que pareça eles se interessam muito pela questão policial. 

Talvez pela realidade social que eles vivem. Quando falam do que aconteceu não só na cidade 

deles, na violência da cidade do Recife, como em todo Brasil. Quando aborda a questão da 

droga, de assalto, de violência. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar. 

Pesquisadora: Nesse caso, você trabalha mais com notícias, não é? 

Professora 1: É, notícias. A parte de notícias. 

Pesquisadora: Em suas aulas de leitura, você já utilizou o gênero “artigo de opinião”? 

Professora 1: Já, embora seja difícil pra eles. Porque muitas vezes, quando eles não têm uma 

opinião muito formada, eles não sabem analisar. E é uma coisa que você pode dar pra eles. 

Mas eu não quero influenciar na opinião deles. Eles têm que ter a maturidade de eles lerem e 

fazerem seus próprios questionamentos. É porque aquela parte de opinião é muitas vezes é 

relato do que eles acham, né? E que eles têm que parar. A gente tem que ter o cuidado de 

parar pra eles também analisar e ao mesmo tempo a gente não pode direcionar o que a gente 

acha, né? Tem que ser a opinião deles.  
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Pesquisadora: Você trabalha com resumos? Resumos de textos? 

Professora 1: Trabalhamos. Agora a gente costuma fazer muito com eles. Dependendo do 

assunto, a gente lê e juntamente com eles a gente faz o resumo. Por exemplo, uma parte da 

história, a gente conversa, fala de todo o conteúdo, lê o livro e depois ali eles vão registrar o 

resumo do que eles estudaram, do que eles entenderam, do que eles acharam. Então é mais 

nessa forma que a gente trabalha o resumo. 

Pesquisadora: Você ensina seus alunos a resumir textos? Como é que você ensina eles a 

resumir textos? 

Professora 1: Pra eles é muito difícil porque eles entendem, quando a gente fala de resumos, 

que eles peguem parte do texto e copiem, né? E por mais que você mostre pra eles que o 

resumo seria a leitura. Você lê e daí você escreve o que você entendeu. É difícil porque se 

eles não forem trabalhados nas séries iniciais eles não têm esse hábito. O que dá mais trabalho 

quando chega nas séries mais adiantadas é que eles entendam o que a gente ta pedindo a eles. 

Eles têm exatamente esse hábito. Eles dizem: “Não professora, se é um resumo, então eu vou 

pegar o que eu achei aqui, vou tirar um pedaço daqui”. E não é assim. Ele pode até selecionar, 

abordar os temas mais importantes e daí eles fazerem o desenvolvimento. Ele escrever o que 

ele entendeu. Senão ele não vai aprender, ele vai decorar, né? E não é o interesse da gente. 

Pesquisadora: Em sua opinião, quais os objetivos de se trabalhar com resumos? Que é que 

você acha? 

Professora 1: Bom, no sentido de diminuir o assunto, né? E também no sentido de eles 

entenderem o objetivo central do texto. Porque muitas vezes quando você dá um texto muito 

extenso se torna cansativo pra eles. Então se você resumir, né? Só botar abordando os temas 

centrais, o que é mais importante e dá o enfoque maior ao que você quer com aquele texto, 

fica mais fácil pra eles entenderem. 

Pesquisadora: Sim, mas isso aí você é quem destaca essas partes, essas idéias centrais, ou 

você leva eles a destacar, a identificar? Como você faz isso? 

Professora 1: A princípio eu mostro a eles o que eu penso. Em seguida, depois que eles já 

entendem mais ou menos o que eu tô querendo, espero deles uma resposta. Eu começo a 

questionar eles pra eles dizerem pra mim o que eles acham de mais importante lá no texto. 

Pesquisadora: Quer dizer que, de início você mostra essas idéias principais? 

Professora 1: Mostro, mostro. Mostro porque eu quero que eles entendam. O que é, como 

fazer, o processo de selecionar, né? Eu começo a questionar eles: O que é mais importante? O 

que vocês ouviram mais falar nesse texto? O que vocês acharam mais importante? O que 

tocou mais no coração e na cabeça de vocês? Eles dizem e eu começo a mostrar, a ensinar, a 
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ensinar a eles como destacar isso. Depois eu espero, eu leio o texto e espero que eles 

comecem a falar o que eles acharam importante. 

Pesquisadora: Como é exatamente que você ensina a eles destacar as idéias principais? 

Professora 1: Eles vão dizer o que eles acham importante, né? Porque no início eu ensino a 

eles o que eu acho importante, como eu procuro no texto o que é importante e depois eu 

espero que, dentro do universo deles, ter importância, ter os valores deles mostrados que 

muitas vezes se tornam diferentes dos nossos e também tem que se respeitar, né?  

 

Professora 2 

Escola 2 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes 

Série: 4ª série – 2005 – turno da manhã 

 

Pesquisadora: Quais são seus objetivos didáticos para ensinar leitura na 4ª série? 

Professora 2: Eu quero que o aluno desenvolva o ato de ler e apreenda mais ainda a questão 

da compreensão do que ele ler. Porque uma coisa é ele identificar os códigos gráficos, né? E 

outra coisa é ele compreender o que lê. Então o meu objetivo vai daí. De abandonar a leitura 

vacilante que trouxe muitas vezes da 3ª série. Abandonar isso aí e adquirir a compreensão. 

Pesquisadora: Como você desenvolve seu trabalho para ensinar leitura a seus alunos? 

Professora 2: Eu desenvolvo lendo. Eu assim, né? Aprendi com algumas pessoas que 

passaram na minha vida, coordenadores, colegas de trabalho, capacitações, eu aprendi a ler 

histórias pra meus alunos. Antigamente eu não tinha isso na minha prática e hoje em dia eu 

tenho. A gente lê histórias, diariamente eu leio pra eles. Ler todos os dias, ler todos os dias 

tudo que se está fazendo. Não é aquela leitura que se leva pra casa pra estudar, não. É ler 

todos os dias, trazer leitura de casa como eles mesmos trazem. Quando eles me vêem lendo 

histórias eles dizem: “Olha tia, eu trouxe uma também”. Eu vejo que isso vai desenvolvendo 

neles o desejo, a vontade de ler. E aliado a essa leitura que ela é todos os dias, em todas as 

disciplinas, porque não é só língua portuguesa, já que eu trabalho com todas, a escrita. É você 

ler e escreve, escreve e ler.  

Pesquisadora: Quais as atividades que você utiliza para fazer seus alunos lerem? 

Professora 2: Olhe, pra fazer eles lerem aí vem, além da leitura de histórias das mais 

diversas, né? Da leitura das lendas a leitura de uma história bem simples. Eu recorto do jornal 

uma leitura que eu levo, a gente tem aqui os ataques de tubarão, né? Eu tenho levado muito 

isso. Levei quando tinha mais ataques. É... Leitura de poesia. Na quarta série eles já estão com 

10, 11 anos, está todo mundo assim, muito romântico. Estão ficando românticos. Então as 
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poesias eles gostam muito. Quando chega esse período de assim... as vivências culturais, mais 

acirradas como o folclore. Aí vem todas aquelas parlendas, adivinhações e toda essa gama de 

leitura que a língua portuguesa e a nossa cultura oferecem dá pra levar pra sala de aula. Aí 

eles ficam interessados. 

Pesquisadora: Você trabalha com textos não é? 

Professora 2: Sim, trabalho com textos. 

Pesquisadora: Quais os gêneros que você utiliza? 

Professora 2:  Aí vem as poesias, vem os contos. Eu acho que a gente utiliza tudo que a gente 

pode. Fica assim a desejar, se eu for usar assim, um texto mais científico. Fica a desejar, 

realmente fica. Talvez eu nem tenha assim o hábito. Pra eu começar a ler história em sala de 

aula todo dia foi um hábito que eu primeiro tive de formar em mim. Pois eu não tinha esse 

hábito de ler pra os meninos. Eu tive uma capacitação, e dessa capacitação até esse hábito 

crescer dentro de mim eu acho que passou bem um ano. Aí a questão dos textos científicos 

fica a desejar. Mas a gente trabalha com poesias, a gente trabalha com contos, narrativas. 

Tudo aquilo que eu encontro e que já tenho guardado, que eu tenho muito tempo de trabalho, 

fui arrancando páginas de livros velhos, sabe? Guardando livros, recortando jornal. Então 

tudo isso eu fui juntando e hoje em dia eu tenho vários gêneros pros meninos. E eles também 

trazem, da poesia ao conto, passando pela notícia de jornal, a gente lê de tudo na sala de aula. 

Pesquisadora: A próxima pergunta seria: Você costuma usar jornal em suas aulas de leitura? 

Você já disse que usa, não é? 

Professora 2: É, mas tem um detalhe. Eu não vou dizer a você que eu uso jornal toda semana. 

Eu uso mais a poesia e o conto todos os dias. O jornal eu utilizo assim: a cada quinze dias eu 

utilizo um artigo. Não é algo do cotidiano. Eu pego o jornal, folheio, vejo algo interessante, 

por exemplo, vejo que apareceu o peixe-boi, que é animal em extinção e é preservado pelo 

IBAMA. Aí eu sei que eles gostam dessas coisas. Aí eu pego aquilo ali, já recorto e já levo. 

Há muitos anos atrás houve um ataque de um leão a um menino aqui no shopping. Aquilo ali 

foi um celeiro. A gente passou uns quinze dias recortando o jornal e lendo. O ataque do leão, 

como foi, como não foi. As crianças adoraram. Isto foi, já estou falando de outra série. Mas 

quando houve aquele ataque daquele leão no shopping Guararapes, aquilo foi um celeiro de 

leituras. Os meninos julgaram o leão, julgaram a criança, julgaram o pai da criança, julgaram 

a segurança, a turma com quem eu trabalhava. Então o recorte de jornal não é todo dia. 

Vamos dizer a cada quinze dias eu trabalho alguma coisa, ta entendendo? Não é todo dia. 

Pesquisadora: Dos gêneros encontrados em jornais, qual deles você prefere para trabalhar 

leitura com seus alunos? 



 201

Professora 2: Justamente esses gêneros que levam a notícia. Ta entendendo? A notícia que 

chama mais a atenção. Uma notícia assim. Tem aquela coluna Ciência, no jornal, não é? Ali 

tem sempre alguma coisa que me chama a atenção e eu levo pra eles. Sempre é por aí. 

Pesquisadora: Em sua aulas de leitura você já utilizou o gênero “artigo de opinião”?  

Professora 2: não. 

Pesquisadora: Por quê? 

Professora 2: Eu acho que nem tô preparada. Acho que eu nem sei trabalhar. 

Pesquisadora: Apesar de que você acabou de dizer que com a notícia do leão, do ataque do 

leão, você fez com que os meninos se posicionassem, não é? Eles julgaram o leão, julgaram o 

menino, julgaram o pai do menino, não é? 

Professora 2: É, mas ali é como se fosse um júri simulado que nós fizéssemos, sabe? Até a 

gente botou as cadeiras assim, ajeitamos a sala. E ficou um grupo de um lado... Um grupo 

defendia o leão, outro grupo defendia a criança. Teve assim opiniões diversas. Realmente, né? 

Talvez eu tenha feito sem saber o que estava fazendo. 

Pesquisadora: Pois é, o artigo de opinião é um gênero que contribui para a pessoa se 

posicionar. Não só se posicionar como também julgar outros posicionamentos diferentes do 

seu, não é? E de uma forma ou de outra você fez isso. Você acha que não trabalha o artigo de 

opinião exatamente por quê? Porque seus alunos não têm condições, não têm competência?  

Professora 2: Não, não, não... 

Pesquisadora: Por que você acha isso? 

Professora 2: Eu acho que eu não trabalho... É como eu disse no começo. Não é? Eu acho 

que eu nem sei trabalhar. Tá entendendo? Porque algumas coisas que eu faço hoje em dia 

foram coisas que eu fui aprendendo. Como, por exemplo, ler história todo dia pra os meninos. 

Foi algo que eu aprendi depois de uma capacitação que eu tive. Tá entendendo? Foi algo que 

eu aprendi. E talvez eu nem saiba trabalhar. Muito embora, como a gente tá vendo aí, quando 

se falou na história do leão, foi... Deixou de ser... 

Pesquisadora: Foi um tema empolgante 

Professora 2: Foi, é. Os meninos chegaram a dizer que, tanto a criança, que tinha sete anos, 

como o leão, eram dois inocentes. Eles classificaram o leão, uma fera, como inocente. Porque 

eles colocavam que a criança tinha sete anos, não sabia o que estava fazendo, era muito nova. 

E o leão, que era um animal irracional, estava provavelmente maltratado e com fome. E que 

ele também não tinha culpa na história. Crianças disseram isso. Crianças que tinham 10, 11 

anos na época. Quer dizer, elas opinaram, né? Elas opinaram. Aí eu acho que eu não tenho 

essa prática do dia a dia, de levar os meninos a fazer um julgamento. Eu não tenho essa 
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prática. Talvez eu nem saiba fazer, tá entendendo? Não adquiri isso aí como eu já adquiri 

outras coisas. 

Pesquisadora: Você trabalha com resumos? Resumos de texto? 

Professora 2: Muito pouco. 

Pesquisadora: Por quê? 

Professora 2: Rapaz, eu acho que é porque meninos demais pra eu ficar do lado deles 

ajudando. Porque isso é um trabalho artesanal. Eu vejo o trabalho de resumo um trabalho 

artesanal. Você tem que está ali presente junto da criança. Tá entendendo? Aí vem crianças na 

4ª série com leitura vacilante ainda, que nem sequer entende o parágrafo que leu. E quando eu 

tô orientando uma aqui, outra me chama ali. E não dá pra atender todo mundo. Uma vez até 

eu já tentei fazer isso, mas eu fiquei doidinha na sala de aula. Porque é muita criança. Eu 

tenho 42 crianças. Eu atendo a essas 42 crianças de banca em banca. Eu fico louquinha. E, 

tem um detalhe, vale salientar, quando chega o meio-dia, eu tenho que estar íntegra, ajustada, 

porque eu tenho outra sala de tarde. Porque também se eu gastar toda minha energia eu não 

trabalho de tarde. Certo? A gente não pode fugir a essa realidade. Realidade minha que eu 

acredito que é de muita gente também. 

Pesquisadora: Mesmo com todas essas dificuldades que você citou você ensina seus alunos a 

resumir? A resumir textos? 

Professora 2: Digamos que, verbalmente. Na escrita, não. Eu acho que verbalmente. Quando 

a gente vai, por exemplo, resumir uma pergunta pra botar no quadro, uma resposta. Tem uma 

pergunta, aí vai copiar igualzinho ao que tem no livro. “Aí gente, per aí, vamos botar menor, 

pra que botar tão grande?” De certa forma estamos resumindo, né? Mas isso assim, a nível de 

quadro, a nível de... É como eu tô dizendo que é um trabalho artesanal, fica assim, muito 

global, da sala toda né? Mas aí nem todos apreendem. Os mais espertos, os que estão mais 

adiantados, aí eles aprendem num instante. Fica sempre aquém pra aqueles que estão... 

Aqueles que têm mais dificuldades. 

Pesquisadora: é um trabalho assim, para atender uma necessidade de momento, né? 

Professora 2: É de momento, exato. 

Pesquisadora: Em sua opinião, quais os objetivos de se trabalhar com resumos? O que é que 

você acha que se pode ensinar aos meninos? 

Professora 2: Você está ensinando a sintetizar, não é? Sintetizar. Está alargando o 

vocabulário porque quando ele vai resumir ele pode usar outras palavras pra substituir até um 

termo, até uma frase curta, ele às vezes sintetiza uma palavra. 

Pesquisadora: E isto é importante? 
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Professora 2: Eu acho. 

Pesquisadora: Por quê? 

Professora 2: Do jeito que eu trabalho com 4ª série eu trabalho com o ensino médio. Os 

meninos estão em escola pública também. Quando chega no Ensino Médio eles estão... 

Muitos estão fora de faixa, né? Com 20 anos, com 21, eles também não sabem sintetizar. Eles 

não sabem fazer uma pesquisa. Eles copiam igualzinho ao livro. Eles copiam até onde tem 

assim: “figura tal”. Que não tem no trabalho figura tal. Copiam do livro. Tá entendendo? É 

muito importante. 

Pesquisadora: No começo você disse que seus objetivos didáticos pra ensinar leitura se 

prendem especificamente na compreensão, né? Na compreensão dos alunos, você disse no 

começo de sua fala. Você acha que ensinar os alunos a sintetizar, tanto os alunos da 4ª série, 

como esses do Ensino Médio que você também ensina. Você acha que você ensinando eles a 

sintetizar as idéias de um texto, isso contribui para quê? 

Professora 2: Ah, se eu conseguisse isso numa 4ª série eu tava contribuindo pros meninos 

entenderem melhor o mundo, sabe? Eu estava contribuindo pros meninos entenderem melhor 

o mundo, com certeza. Porque a compreensão da vida, do mundo e de tudo que tá aí é uma 

questão de síntese, né? De resumo. É você ver e concluir. Tá entendendo? Agora é realmente, 

eu acho que eu não consegui isso não. 

Pesquisadora: Você acha isso possível com alunos de 4ª série? 

Professora 2: É possível. Agora diminua os meninos, a quantidade de meninos. 

Pesquisadora: Mas que é possível é, né? 

Professora 2: É. Diminua a quantidade de meninos, tá entendendo? As turmas são muito 

grandes. É, veja bem, é...O trabalho do professor ia melhorar muito. Muito mesmo. Se ele 

pudesse trabalhar num horário e ter outro horário pra corrigir, pesquisar, elaborar. Eu acho 

que a qualidade não passa nem pelo dinheiro, tá entendendo? Passa pelo tempo que o 

professor tem pra se dedicar àquela turma. A qualidade passa por aí também. Você pode pagar 

rios de dinheiro ao profissional, mas ele tá aqui, numa escola, larga de meio-dia e uma e meia 

em outra. Aí quando ele larga de seis horas, ainda pega duas turmas de noite. Tem dois dias 

de noite ainda. Que qualidade eu vou dar? Eu só posso ir me arrastando. Aí porque você 

compõe o quê? Você recebe 500 reais numa escola e 500 na outra, faz mil pra você viver, né? 

Eu acredito muito que a qualidade passa muito pelo tempo que o professor vai ter disponível 

pra preparar a aula dele. Tudo que eu tenho hoje, todo material que eu tenho, histórias 

guardadas que eu levo pra minha sala, foi tudo que eu consegui ao longo dos anos, catando. 

Eu catei nas bibliotecas. Todos os meus recortes de jornais eu guardei. É tudo guardadinho 
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numa pastinha. Estão prontas minhas aulas, praticamente, porque eu não tenho tempo pra 

dizer assim: eu dei aula hoje, de manhã e de tarde vou preparar minha aula de amanhã. 

Minhas aulas estão prontas. Meu material está pronto. O resto eu desenvolvo. Eu tô 

preparando, por exemplo, em cima da minha mesa tem um livro sobre sociologia. Eu tô 

preparando minhas aulas de sociologia depois da páscoa. Porque quando chegar depois da 

páscoa eu não vou ter tempo de preparar, tá entendendo? Eu não vou ter tempo. E eu não vou 

pra frente de um aluno sem estar com minha aula pronta. Eu tenho vergonha, eu tenho 

vergonha, né? Ir pra frente de um aluno sem estar com minha aula pronta. Eu vou dizer o quê? 

E depois, outra coisa, hoje em dia eu acho que só o professor é que não tem internet. Pela 

pobreza do professor, quer dizer, entre aspas, né? Porque os alunos têm acesso a internet, o 

conhecimento tá aí. De repente ele acessa a internet, vai, lê Durkheim e diz: “Puxa, a 

professora nem falou em Durkheim na sala”, né? 

Pesquisadora: Você está se referindo aos alunos de 2º Grau.  

Professora 2: É, mas eu tô querendo fazer uma ponte pra mostrar a necessidade que o 

professor tem para preparar as aulas dele. De ter acesso à tecnologia que traz conhecimento, 

né? É uma ferramenta tão boa, que contribui tanto. 

 

A próxima entrevista transformou-se em um questionário porque a professora se recusou de 

gravar suas respostas. Preferiu responder por escrito. 

 

Nome: Professora 3 

Escola 1 – Candeias – Jaboatão dos Guararapes 

Série que ensina: 4ª série 

 

1. Quais seus objetivos didáticos para ensinar leitura na 4ª série? 

R. Levar o aluno a ler e interpretar com entendimento. 

 

2. Como você desenvolve seu trabalho para ensinar leitura a seus alunos? 

R. Leitura coletiva e individual. 

 

3. Quais as atividades que você utiliza para fazer seus alunos lerem? 

R. Livros paradidáticos, visita à biblioteca. 

 

4. Você trabalha com textos?  
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R. Nos livros didáticos e paradidáticos. 

 

5. Quais os gêneros que você utiliza? 

R. Poesias, parlendas, histórias infantis. 

 

6. Você costuma utilizar jornal em suas aulas de leitura? Por quê? 

R. Algumas manchetes importantes e datas cívicas. 

 

7. Dos gêneros textuais encontrados em jornais, qual deles você prefere para trabalhar leitura 

com seus alunos? 

 

R. Crônicas. 

 

8.  Em suas aulas de leitura você já utilizou o gênero “artigo de opinião”? Por quê?   

R. Não. Não houve oportunidade, geralmente são trabalhados em redações com opinião. 

 

9. Você trabalha com resumos? Por quê? 

R. Sim. A grande maioria dos textos do livro didático é muito grande. 

 

10. Você ensina seus alunos a resumir textos? Como? 

R. Sim. Leitura e recontar as histórias. 

 

11. Em sua opinião, quais os objetivos de se trabalhar com resumos? 

R. Levar o aluno a deduzir o significado do texto e resumi-lo. 

 

Professora 4 

Escola 2 – Piedade – Jaboatão dos Guararapes 

Série: 4ª série – 2005 – turno da manhã 

 

Pesquisadora: Quais seus objetivos didáticos para ensinar leitura na 4ª série? 

Professora 4: É fazer com que a criança... preparando para a vida, lendo corretamente, 

escrevendo corretamente, que a partir da 4ª série a criança já deve estar preparada para seguir 

se preparando pra uma 5ª, 6ª, 7ª em diante. Meu objetivo de leitura na 4ª série é preparar a 
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criança para o futuro, né? Pra que ela tenha um bom desenvolvimento tanto na escrita como 

na leitura. Preparando também já pra o ensino fundamental 2, de 5ª série por diante.  

Pesquisadora: Como você desenvolve seu trabalho para ensinar leitura a seus alunos? 

Professora 4: Primeiro eu peço pra que eles leiam em silêncio, se concentrem. Depois então 

eu vou ler em voz alta pra que eles possam, assim, escutar a entonação, a pontuação correta e 

em seguida, eu peço pra cada um ler individual junto de mim pra aí eu fazer o teste de 

sondagem de cada aluno, pra ver se realmente eles estão lendo com entonação, com 

pontuação correta. Daí, então, com esta observação, eu vejo, assim, uns dez alunos por dia. 

Pesquisadora: Quais as atividades que você utiliza para fazer seus alunos lerem? 

Professora 4: Eu estimulo muito assim, através da música, certo? Trago o gravador e aí eu 

boto uma música, daí a gente canta e depois de cantar eu dou a cada um a letra da música, eles 

vão observar né? Entender a letra da música, interpretar e em seguida, eu peço pra eles lerem 

e entender pra depois começar a interpretação. É um estímulo né? A música é muito boa 

porque eles ficam calados. Também tem a poesia, também através de gravuras, paisagens, né? 

Eu trago, mostro pra eles e a partir daquela gravura eu peço que eles façam uma produção de 

textos. A partir daí eles me mostram e eu vou observando a escrita e também eles vão ler pra 

mim não é? De acordo com o que eles estão vendo naquela paisagem. 

Pesquisadora: Você trabalha com textos? 

Professora 4: Muito. Trabalho muito com textos.  

Pesquisadora: Quais os gêneros que você utiliza? 

Professora 4: Textos infantis. Eles gostam muito de contos. Eu passo filme, depois do filme 

agente volta pra sala de aula e a partir daí eu peço pra eles... é tudo em cima de produções 

mesmo. E de acordo com a escrita, cada um vai ler pra mim o que escreveu. É o 

desenvolvimento da leitura, através da escrita.  

Pesquisadora: Você costuma utilizar jornal em suas aulas de leitura? 

Professora 4: Com certeza. Jornal, revista, livro didático, né? E peço pra que eles façam 

pesquisa em jornais, a notícia do dia. 

Pesquisadora: Por que você utiliza jornal? 

Professora 4: É de grande importância né? Pra que o aluno se interesse... Saber os 

acontecimentos do momento e pra que eles se estimulem e não tenham preguiça de ler jornal. 

Aí já começa já a desenvolver isso. Pra que eles realmente tenham estímulo e tem muitas 

partes assim, a parte de culinária, né? Tem aquela parte de jogos. Assim, veja no jornal o que 

mais lhe interessa, alguma coisa interessante. Aí eu deixo eles bem livres pra poder eles 

criarem, que eles estudem essa parte de leitura né? 
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Pesquisadora: Dos gêneros encontrados em jornais, qual deles você prefere para trabalhar 

leitura com seus alunos? 

Professora 4: Eu uso muito a parte assim que eles, que até eles mesmos comentam comigo 

né? “Ah tia...” por exemplo assim, tá havendo greve do professor aí eles já trazem isso pra 

sala de aula, não é? O acontecimento do momento. Aí eles trazem e agente vai, vai discutir e 

conversar sobre aquele assunto. 

Pesquisadora: Quer dizer que você trabalha mais com notícias, não é isso? 

Professora 4: Isso, notícias, é.  

Pesquisadora: Em suas aulas de leitura você já utilizou o gênero “artigo de opinião”? 

Professora 4: Sim, muito importante, eu trabalho muito com isso pra eles darem a opinião 

deles. Porque, porque, dar opinião, enfim né? O que eles acham. Se no caso, se acontecesse 

com eles como eles fariam?  

Pesquisadora: Isso que você faz, de pedir a opinião deles, não é com a notícia não, que você 

faz? 

Professora 4: Não, não só com notícias que agente vê no jornal, mas também assim, em 

textos. Por exemplo, se eu conto uma história, digamos assim, aquelas histórias infantis que 

trazem mensagens, não é? Tem “A raposa e a cegonha” aqui a moral da história, não é? As 

fábulas. Aí eu pergunto pra eles: “Se por acaso você fosse a raposa ou se fosse o leão, como 

você agiria no lugar da raposa ou no lugar do leão? Aí cada um tem uma motivação. Cada um 

quer dar sua opinião.  

Pesquisadora: E fora as fábulas, que outro gênero você utiliza para fazer isto com eles? Fazer 

com que eles se posicionem diante de um fato? 

Professora 4: Na prática, também, até mesmo na prática, né? No comportamento quando eles 

agem assim, de maneira agressiva com o colega, sabe? Eu uso muito isso, também. “Você 

acha que você agiu certo?”  

Pesquisadora: Você trabalha com resumos? Resumos de textos? 

Professora 4: Trabalho, trabalho. 

Pesquisadora: Como? 

Professora 4: Porque geralmente assim, no texto vem, vem resumo. Nem todo livro traz 

resumo não, mas têm alguns que às vezes trazem. Então, depois que a gente lê, eles vão pra o 

resumo ou às vezes eu peço pra, no texto, eles mesmos fazerem este resumo. “Resumindo, o 

que foi que vocês entenderam? Expliquem aí, digam com suas palavras”. 

Pesquisadora: Você ensina seus alunos a resumir? Como? 
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Professora 4: Ensino. No próprio texto que eles estão lendo eu peço pra eles fazerem um 

resumo. Um pequeno resumo. 

Pesquisadora: Sim, mas quais são as técnicas, as dicas que você dá pra eles entenderem o 

que é um resumo? 

Professora 4: Fazendo as perguntas, as coisas principais do texto, os parágrafos. Então eu leio 

umas três vezes, leio o texto e vou explicando cada parágrafo, entendeu? E depois eu mesma 

digo: resumindo... Diante dos parágrafos eu vou dizendo pra eles, depois eu digo: ‘fale vocês 

agora pra mim”. Já em outro texto, peço pra ler outro texto e vou observar se realmente eles 

estão entendendo. Só que eles não estão muito assim, em resumo eles sentem dificuldade, até 

porque já vem da segunda série que não é trabalhado isso, na terceira série não foi trabalhado, 

entendeu? Eles sentem um pouquinho de dificuldade. 

Pesquisadora: Em sua opinião, quais os objetivos de se trabalhar com resumos? 

Professora 4: O resumo é muito importante, né? Porque eles vão dizer a parte principal do 

texto. Eles vão resumir aquele texto ali e dizer as coisas mais importantes. 

Pesquisadora: E por que você acha que é importante isso? Eles destacarem as idéias 

principais do texto? 

Professora 4: Para o bom entendimento, né? Aí eu vou saber o que eles entenderam 

realmente daquele texto, não é?. Se estão mesmo assim, seguros do que leram. E até mesmo 

pra uma interpretação não é? 

 

Professora 5 

Escola 3 – Rio Doce - Olinda 

Série: 4ª série – 2005 – turno da manhã – 2 turmas 

 

Pesquisadora: Quais seus objetivos didáticos para ensinar leitura na 4ª série? 

Professora 5: Bem, a didática que a gente usa nessa realidade de quarta série, que são os 

alunos maiores, a gente sempre tenta colocar os temas transversais para um diálogo, né? Uma 

conversa. Cada um coloca seu ponto de vista. E aí também a gente já está trabalhando a 

oralidadePesquisadora: Mas esses objetivos são em relação à leitura? 

Professora 5: A leitura tem que depois que eles fazem a parte escrita eles vão ler aquilo que 

estava no pensamento deles, que antes era só a oralidade. Depois da escrita eles fazem a 

leitura e daí pra gente fazer justamente essa parte do reconhecimento da gramática então eles 

vão ver aquela forma que ele escreveu a gente faz um paralelo aí ele tá lendo como ele fez 
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depois ele vai ler como é realmente a parte escrita. Então ele faz essa leitura dele e depois a 

leitura do correto, digamos assim, como padrão que a gramática exige.  

Pesquisadora: Como você desenvolve seu trabalho para ensinar leitura a seus alunos? 

Professora 5: Além dessa, da própria produção deles, tem os livros. Tanto os livros didáticos, 

que já tem os textos, como os paradidáticos e também notícias de jornais. Nossa escola 

sempre tem esses murais. A nossa diretora, sempre ela coloca, quando é dia do índio aí 

sempre coloca aquelas reportagens sobre o índio, ou violência, diálogo de pais e filhos ela 

sempre coloca essa parte de conflito familiar. Sobre violência e vários temas, sem contar que 

eles também têm o acesso a leitura de revistas, quando a gente vai fazer uma pesquisa eles 

estão em contato. Então é diversificado justamente pra eles terem uma visão, uma leitura de 

mundo. Não só ficar restrito ao livro didático e paradidático, mas jornais, revistas... 

Pesquisadora: Quais atividades que você utiliza para fazer seus alunos lerem? 

Professora 5: Bem, como já falei, essa atividade de livros paradidáticos geralmente é em 

grupos. Eles se reúnem, cada um com seu livro, mas depois aí ele vai trocar, tem aquela troca 

dos livros e cada um vai conhecendo mais e mais. Com o rodízio dos livros, dos 

paradidáticos, no caso, todos vão ler em um mês, uma média de vinte livros. Esse é o 

paradidático, essa é uma atividade. Outra atividade de leitura é com o próprio texto que já 

vem no livro didático que agente tá trabalhando. Essa parte de informações não é? Literatura 

de cordel, terem contato com poesia, conto, poema, pra também ver essa visão literária. 

 Pesquisadora: Você trabalha com textos? 

Professora 5:  Textos diversos porque realidade de 4ª série já dá pra você abrir o leque maior 

pra eles, né? Esse texto de literatura de cordel, poemas, poesias e na nossa turma tem uma 

aluna que tem essa criatividade. Ela sempre tá trazendo as rimas, e que ela não sabe. No senso 

comum dela ela acha que é só um texto pequenininho sem importância, mas ali tá dando 

início a uma poetisa. 

Pesquisadora: Quais os gêneros que você utiliza? 

Professora 5: Além das poesias e notícias, textos informativos, textos literários, são vários 

tipos de textos né? Mas sempre buscando um gênero para a realidade deles aqui. A visão de 

mundo eles devem ter global, mas nos textos informativos é o que eles têm mais no dia a dia 

deles né ? De notícias, as informações que sempre têm aqui, num bairro violento sempre tá 

tendo notícias assim crimes, marginalidade, roubos assaltos, então são explorados muitos 

textos informativos. 

Pesquisadora: Você costuma usar o jornal em suas aulas de leitura? 
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Professora 5: Aqui nós temos o privilégio de termos alguns tipos de jornais, temos o Jornal 

do Comercio, Diário de Pernambuco e a Folha. Então sempre a gente diversifica com a leitura 

essas informações porque a gente sabe que a realidade deles não é de ter acesso a jornais em 

casa. Então que a gente pode explorar, é certo que a exigência é sempre de trabalhar o livro 

didático, os textos do livro, os livros que recebem, os paradidáticos, mas o jornal é uma leitura 

mais concreta pra o dia a dia deles, pra realidade deles, e a gente tem aqui esse acesso e eles 

fazem uso. 

Pesquisadora: Dos gêneros textuais encontrados no jornal, qual deles você prefere para 

trabalhar leitura com seus alunos? 

Professora 5: Geralmente esses de conflitos que eles enfrentam na realidade deles conflito 

familiar, conflito na sociedade, geralmente por eles serem uma faixa de adolescentes, eles 

gostam também desses temas policiais, apesar de terem uma vivência de tanta violência, mas 

é o que atrai “Eita tia olha aqui” Às vezes até reconhece, é a realidade da própria comunidade. 

“Ah, esse aqui foi meu vizinho”  

Pesquisadora: Quer dizer que você tá me dizendo que vocês trabalham exclusivamente com 

notícias, não é? 

Professora 5: É, notícias.  

Pesquisadora: Em suas aulas de leitura, você já utilizou o gênero artigo de opinião? 

Professora 5: Não, realmente esse daí... A gente pede opinião no sentido de eles colocar 

sugestões, opiniões dele, que seria ,o que vocês acham que levou a essa situação? Esse 

conflito chegou a esse ponto, por quê? Por que essa história teve esse desfecho? Qual a sua 

opinião? Então ele dá a opinião dele. 

Pesquisadora: Mas o gênero artigo de opinião mesmo, que se encontra em jornais, vocês não 

fazem uso, não é? 

Professora 5: Não, é mais as manchetes, assim, informativas.  

Pesquisadora: Você trabalha com resumos? Resumos de textos? 

Professora 5:  Eles trabalham resumos assim: quando a gente faz os textos, eles fazem a 

leitura e alguma conversa que a gente teve, né? Tem a leitura deles daquilo, depois eles fazem 

a parte escrita que aí eles já podem sintetizar alguma coisa, mas resumo, trabalhar essa parte, 

resumo, não.  

Pesquisadora: Você ensina seus alunos a resumir textos? 

Professora 5: Não, porque a gente, até assim, é, eu gosto de trabalhar mais com eles e penso 

na produção deles assim, pra justamente tirar mais. Então geralmente são textos de vinte 

linhas, quinze linhas, vinte e cinco linhas porque o objetivo aí seria tirar o mais possível de 
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informações deles, pelo menos é esse o objetivo agora. Não descartando o resumo que a gente 

sabe que é importante na vida do aluno ele sintetizar, fazer resumos, mas no momento é esse 

texto, vinte linhas, vinte e cinco linhas. 

Pesquisadora: Na sua opinião, quais os objetivos de se trabalhar com resumos?  

Professora 5: É justamente eles aprenderem a sintetizar. Seria justamente fazer com que o 

aluno tenha essa propriedade de sintetizar as histórias que ele tem o acesso. Esse poder de 

tanto criar, dando aquele sentido mais amplo e daquele sentido amplo...Resumindo, que ele 

vai se apropriando do fundamento daquele assunto. 

Pesquisadora: E você acha que isso é importante para o aluno? 

Professora 5:  É importante tanto quanto uma produção de texto. Porque ele aprendendo a 

resumir ele vai se aproximando mais do foco, do interesse, do objetivo.  

Pesquisadora: E esse foco, esse interesse, esse objetivo é exatamente o quê que ele precisa 

aprender do texto? 

Professora 5: A mensagem que está contida naquele texto. 

Pesquisadora: Então você acha que é interessante ensinar o aluno a resumir pra ele captar a 

mensagem principal do texto? 

Professora 5: Isso. 


