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Introdução
Responder perguntas sobre um texto lido ou ouvido é uma tarefa, freqüentemente, utilizada em sala de aula, assim como em pesquisas na área de compreensão de textos com crianças (e.g., Brandão e Spinillo, 1998). Em geral, em ambos os casos as respostas dadas são analisadas em termos de certo ou errado, com vistas a obter-se uma medida de compreensão. 
Existe, porém, poucos dados sobre como as crianças justificam suas respostas a essas perguntas de compreensão. Alguns estudos como os de Wilson (1979) e Holmes (1987), embora tenham solicitado tais justificativas, tinham objetivos distintos aos da presente investigação, não oferecendo, portanto, uma análise sistemática das justificativas apresentadas. Assim, sabe-se pouco em relação ao modo como crianças derivam suas respostas, considerando as informações fornecidas pelos textos e os seus conhecimentos ou experiências prévias.
Estudos como os de Brandão e Oakhill (no prelo) e Lipson (1982) têm indicado que leitores iniciantes, assim como crianças mais velhas que apresentam dificuldades de leitura (McCormick, 1992) podem às vezes ignorar o texto e responder as questões formuladas, baseando-se exclusivamente em seus conhecimentos prévios. Tais indícios levantam a possibilidade de que para a criança, os princípios subjacentes à tarefa de perguntas e respostas sobre um texto possam não ser tão óbvios quanto parecem aos nossos olhos de adultos e leitores mais experientes. Em outras palavras, é possível que para leitores iniciantes a delimitação entre as informações do texto e as informações que eles dispõem (anteriormente e independente da leitura do texto) não seja algo tão nítido.
O presente estudo pretende investigar como e em que medida esses leitores utilizam as informações textuais e seus conhecimentos de mundo ao responder questões de compreensão a partir de um texto. Assim, pretende-se analisar até que ponto as respostas que as crianças dão são realmente derivadas das informações fornecidas pelo texto ou, ao contrário, a fonte de informação para suas respostas localiza-se, exclusivamente, em seus próprios conhecimentos e experiências prévias. Para investigar esse tópico, as crianças foram solicitadas a: ler textos didáticos Chamamos de “texto didático”, o que às vezes costuma-se chamar de “texto informativo”. O primeiro termo foi adotado, já que ao nosso ver, outros gêneros textuais como a notícia de jornal, também podem ser chamados de informativos. Assim, para não confundir a função (informativa) do texto com o gênero textual, preferimos denominar de texto didático aquele comumente usado na escola com vistas a dar informações aos alunos sobre um determinado tópico ligado a uma certa área do conhecimento como, por exemplo, biologia ou história. , responder diferentes tipos de pergunta de compreensão sobre os textos lidos e justificar as respostas dadas. 

Os conhecimentos do leitor, a construção de inferências e a compreensão de leitura 
O estudo da compreensão de leitura é comumente considerado uma tarefa de natureza complexa. Tal complexidade pode ser explicada pela diversidade de fatores que influenciam a compreensão de um texto. Assim, a modalidade de leitura (se oral ou silenciosa), a motivação do leitor, suas crenças e valores, seus conhecimentos sobre o gênero textual, o vocabulário utilizado no texto, entre outros, são aspectos que se interligam e que geram, com certeza, um impacto na interação do leitor com o texto. Embora, seja reconhecida aqui a existência dessa multiplicidade de fatores que influenciam a compreensão de um texto, o presente estudo analisou apenas as relações entre textos didáticos e um fator específico relativo aos leitores desses textos, ou seja, aquilo que eles sabem (ou pelo menos pensam saber) a respeito do conteúdo tratado nesses textos. Tal conhecimento têm sido genericamente chamado na literatura de “conhecimento de mundo” Kleiman (1992) indica que tal nível de conhecimento pode ser adquirido formal ou informalmente e inclui “desde o domínio de um físico sobre sua especialidade até o conhecimento de fatos como  ‘gato é um mamífero’, ‘Angola está na África, ‘não se deve guardar fruta verde na geladeira’, ou ‘na consulta médica geralmente há uma entrevista antes do exame físico’ (p. 20)., “conhecimento geral” ou “conhecimento prévio”. Cabe enfatizar, portanto, que neste estudo estaremos enfocando, especificamente, os conhecimentos dos leitores relativos ao conteúdo ou tópico tratado no texto e seus efeitos para a compreensão. 
O papel que os conhecimentos prévios exercem no processo de compreensão é amplamente reconhecido pela literatura na área (e.g., Armand, 2001). O conhecimento que o leitor traz para o texto é considerado um aspecto que auxilia a compreensão do texto, já que a todo momento é preciso que o leitor “preencha” os vazios, inferindo elementos não explicitados na base textual. Em outras palavras, o leitor precisa construir ativamente as ligações entre o texto e seu conhecimento de mundo para formar uma representação mental do texto integrada e coerente (Kintsch, 1988). Nesse sentido, a compreensão não é vista como simples extração de significados, mas sim como um processo de construção de significados resultantes da interação ativa do leitor com o texto. 
Nessa perspectiva, evidencia-se o papel fundamental das habilidades inferenciais para a compreensão. Tais habilidades envolveriam operações mentais do leitor na construção de novas proposições a partir das relações entre proposições já dadas no texto ou entre estas e os seus conhecimentos de mundo.  A diversidade de interpretação de um mesmo texto decorreria justamente do fato da leitura implicar esse processo inferencial, em que a construção de sentidos se dá num jogo de avanços de interpretações e recuos para correções, não ocorrendo, portanto, de forma linear.

As relações entre os conhecimentos prévios e a compreensão de leitura em crianças
Há poucos estudos que investigaram as relações entre os conhecimentos prévios e a compreensão de leitores nas séries iniciais (e.g., Pearson, Hansen e Gordon, 1979). De um modo geral, esses estudos buscaram identificar de que maneira a presença ou a ausência de conhecimentos de mundo do leitor poderia afetar a compreensão do texto. Assim, grupos de crianças que variavam em termos de um maior ou menor conhecimento acerca dos tópicos tratados nos textos a serem lidos, eram comparados em seu desempenho nas tarefas de compreensão propostas (por exemplo, recontar o texto lido ou responder perguntas sobre ele). Como poderia ser esperado, quanto maior a familiaridade com os conteúdos dos textos, melhor o desempenho das crianças.
Um estudo (Lipson, 1982), entretanto, se diferenciou dos demais na medida em que levantou a importância de se considerar não apenas a quantidade de conhecimentos sobre o conteúdo dos textos, mas sim a qualidade de tais conhecimentos. Nesse estudo crianças em torno de 8 anos de idade, de fato, apresentavam um melhor desempenho em compreensão quando demonstravam conhecimentos corretos em relação a determinados tópicos do texto lido e seus desempenhos eram significativamente inferiores quando apresentavam conhecimentos  incorretos ou quando não tinham qualquer conhecimento sobre esses tópicos. Porém, o dado mais interessante mostrado por Lispon foi que é melhor não ter qualquer conhecimento sobre o tópico do texto a ter o conhecimento incorreto, já que nessa última condição o desempenho na compreensão era também significativamente inferior em relação à condição de “não conhecimento”. Diante de tal resultado, a autora concluiu que leitores iniciantes parecem ser melhores em aprender informações totalmente novas do que em corrigir conhecimentos prévios incorretos. Ainda, segundo Lipson (1982), uma explicação possível para tal resultado seria que os leitores iniciantes pareciam se prender as informações que já dispunham sem, de fato, levar em consideração as novas e contrastantes informações apresentadas pelo texto. Seu estudo não esclarece, porém, se no caso em que as crianças dispunham do conhecimento correto, também estaria ocorrendo esse tipo de “fixação” no conhecimento anterior, sendo o texto igualmente desconsiderado. 
O objetivo principal do presente estudo foi, portanto, investigar sistematicamente as fontes de conhecimento (o texto e os conhecimentos prévios) utilizadas por leitores iniciantes ao responder questões de compreensão sobre um texto lido. Para isso, o estudo se concentrou não apenas nas respostas dadas pelas crianças (ou seja, nos produtos de sua compreensão), mas também nas justificativas apresentadas por elas para tais respostas. 
Em contraste com propostas anteriores Wilson (1979) solicitou que crianças de 10 a 12 anos “mostrassem no texto como chegaram a cada resposta...” (p 238). Em Holmes (1987), crianças entre 10 e 11 anos foram solicitadas a “escrever as pistas no texto que ajudaram a descobrir a resposta...” (p. 15). Em ambos estudos apenas as justificativas relativas às respostas incorretas a perguntas inferenciais foram analisadas. 

, que também solicitaram a produção de justificativas,  solicitamos que a criança explicasse sua resposta através de uma pergunta mais aberta “como você sabe que é essa resposta?”, evitando, deliberadamente, focar sua atenção  sobre o texto. Em outras palavras, a pergunta pretendia deixá-la mais livre para ir ao texto e ou aos seus conhecimentos prévios na formulação de suas justificativas. Consideramos que dessa foram seria possível verificar a noção supostamente certa de que o texto seria, necessariamente, a fonte de informação para o leitor na tarefa de perguntas de compreensão. Além disso, também diferentemente dos estudos anteriores, todas as justificativas dadas foram analisadas, independentemente da resposta ter sido correta ou incorreta e do tipo de questão formulada, com isso buscamos verificar se as respostas corretas foram, de fato, derivadas do texto e não, exclusivamente, dos conhecimentos prévios do leitor. 
Acreditamos que analisando o processo percorrido pelas crianças nas suas tentativas de construção de sentido, utilizando as informações fornecidas no texto, seus conhecimentos prévios ou ambos, estaremos caminhando em direção a meios mais efetivos de ajudar a professora das séries iniciais a desenvolver práticas de melhor qualidade para o ensino de compreensão de textos. 

Metodologia
Participantes: 
Participaram do estudo 24 crianças entre 7 e 8 anos provenientes de 3 classes de uma mesma escola pública na cidade de Brighton (Inglaterra). As crianças foram sorteadas de uma lista fornecida pelas professoras em que foram excluídos os alunos que poderiam apresentar problemas para ler de forma independente. 
Todos os participantes leram dois textos didáticos: um deles com informações sobre sapos e outro sobre pingüins. Após a leitura de cada texto elas respondiam oralmente a 6 perguntas de compreensão e eram solicitadas a justificar como chegaram as suas respostas.

Materiais: 
Gravador para o registro das entrevistas com as crianças e os dois textos referidos anteriormente. A produção desses textos seguiu um procedimento cuidadoso envolvendo a aplicação de um questionário a 52 crianças entre 7 e 8 anos, que freqüentavam uma outra escola pública de Brighton. A partir das informações coletadas buscou-se criar os textos com informações, potencialmente, desconhecidas das crianças que participariam da pesquisa. O Anexo I mostra o texto sobre pingüins traduzido para o português e as 6 perguntas de compreensão relativas a esse texto.

Procedimentos:
Cada uma das 24 crianças foi entrevistada individualmente em três sessões com um intervalo de pelo menos duas semanas entre os dois primeiros encontros. Na primeira sessão, com vistas a avaliar os seus conhecimentos prévios sobre sapos e pingüins, as crianças foram solicitadas a responder oralmente uma lista de perguntas sobre esses animais. Suas respostas foram gravadas e posteriormente transcritas. Essa avaliação dos conhecimentos prévios foi fundamental para que se pudesse discutir os efeitos da qualidade desses conhecimentos sobre a compreensão das crianças, assim como foi feito por Lipson (1982).
Na segunda sessão, a pesquisadora informava a criança que gostaria que ela lesse dois textos em voz alta (um sobre sapos e outro sobre os pingüins) e que após cada texto ela iria responder a algumas perguntas sobre eles. Imediatamente após o final da leitura do primeiro texto eram feitas as seis perguntas de compreensão que eram respondidas oralmente e sem que a criança pudesse ter acesso ao texto. Em seguida, o texto era novamente apresentado a criança sendo dito que ela agora deveria tentar explicar como chegou a cada uma das respostas que deu anteriormente. O texto era, assim, exposto diante dela, informando-se que a mesma poderia voltar ao texto, caso sentisse necessidade. A partir desse ponto, a pesquisadora, repetia a primeira pergunta feita sobre o texto juntamente com a resposta dada pela criança e perguntava: “Como você sabe que é essa resposta?” Em caso de perguntas que não haviam sido respondidas inicialmente (i.e. quando a criança não tinha acesso ao texto), a pesquisadora dizia: “Você gostaria de tentar responder agora?” e novamente formulava a questão de compreensão. Caso houvesse uma resposta nessa segunda tentativa, a criança era solicitada a dar uma justificativa. O procedimento descrito acima foi adotado em relação ao dois textos. Como foi dito, para cada texto foram formuladas 6 perguntas de 3 tipos (ver Anexo I): 
1. literal – em que o leitor necessita apenas localizar informações que são explicitamente apresentadas no texto
2. de coesão – em que o leitor precisa integrar informações dadas em diferentes sentenças do texto, utilizando-se comumente de seus conhecimentos sintáticos, para estabelecer co-referências. 
3. de preenchimento de lacuna – em que o leitor precisa integrar as informações dadas no texto e seus conhecimentos de mundo. 
É importante salientar que as 12 questões de compreensão feitas após a leitura dos textos foram extraídas da lista de perguntas previamente respondidas pelas crianças na primeira sessão. Esse procedimento foi essencial para que se pudesse analisar as respostas das crianças na tarefa de compreensão sem perder de vista a qualidade de seus conhecimentos prévios que foram registrados na primeira sessão antes que tivessem lido o texto sobre sapos e pingüins. 
Na terceira e última sessão as crianças foram solicitadas a fazer um teste padronizado de compreensão muito popular na Grã-Bretanha: Neale Analysis of Reading Ability (1989). No teste as crianças lêem uma seqüência de pequenas histórias em voz alta e respondem oralmente a perguntas de compreensão sobre cada um dos textos. 

Resultados
Inicialmente serão apresentados os resultados ligados ao número de respostas corretas as perguntas de compreensão nos dois textos. Em seguida, os dados relativos à análise das justificativas dadas pelas crianças as suas respostas serão discutidos. Por último, serão apresentados os resultados sobre os efeitos da qualidade do conhecimento prévios das crianças na compreensão de leitura. 

As respostas das crianças
Todas as respostas corretas as perguntas de compreensão receberam 1 ponto, excetuando-se apenas as respostas as perguntas 1 e 4 sobre a alimentação dos sapos e pingüins, que receberam escores parciais de 0.20 e 0.33, respectivamente, para cada alimento respondido corretamente. 
A Tabela 1 mostra a média do número de respostas corretas considerando-se os dois momentos: o primeiro, “sem o texto disponível” (ST) e o segundo, “com o texto disponível” (CT). 

Tabela 1: Média de respostas corretas sem texto disponível (ST) e com texto disponível (CT) por tipo de pergunta 


                                                          Tipo de pergunta
                                Literal                     Coesão                     P. de Lacuna
                    
ST                             2.42                        1.62                          1.70     
CT                            3.20                         2.78                          2.12     

Nota. Escore máximo = 4. 

Uma ANOVA foi conduzida com dois fatores intra-sujeitos: (1) texto disponível ou não e (2) tipo de pergunta. O teste revelou um efeito significativo de ambos fatores (F (1, 23) = 44.27, p < .001) e (F (2, 46) = 9.09, p < .001), respectivamente.  
Assim, a média de respostas corretas quando o texto estava disponível foi significativamente maior do que quando o texto não estava disponível. Ainda, o teste t de Bonferroni revelou que na condição ST a performance nas questões literais foi significativamente melhor que nos dois outros tipos de questão: (t (23) = 3.96, p < .001, e t (23) = 2.87, p < .008, comparando-se com questões de coesão e de lacunas, respectivamente). 
Na condição CT também não se observou diferença significativa entre as perguntas de coesão e de lacunas. No entanto, o desempenho nas questões literais foi superior apenas em relação às questões de preenchimento de lacunas (t (23) = 4.51, p < .001). 
Considerando a performance geral de compreensão (ou seja, a soma das respostas corretas de cada criança em todos os tipos de questão) foi evidenciada uma correlação significativa entre esses escores e os obtidos no teste de compreensão (Neale Analysis). Tal correlação significativa ocorreu nas duas condições: ST e CT (r = .69, n = 24, p <.001, e r = .46, n = 24, p <.023, respectivamente). 

As justificativas das crianças
Oito tipos de justificativas foram derivados a partir das explicações dadas pelas crianças. As justificativas foram classificadas pela pesquisadora e um juiz independente obtendo-se um índice de acordo de 91% e 81%, para os textos sobre sapos e pingüins, respectivamente. Os desacordos foram classificados por um terceiro juiz. 
As definições e exemplos de cada categoria estão apresentados nas Tabelas 2 e 3, a seguir. Na Tabela 2 estão os tipos de justificativa associados a respostas corretas e na Tabela 3 encontram-se os tipos associados a respostas incorretas.









Tabela 2: Tipos de justificativas para respostas corretas

Tipo de justificativa
Definição
Exemplo Em todos os exemplos “P” representa “a pesquisadora” e “C” representa “a criança”. As sentenças entre aspas são extratos literais dos textos lidos. Informações complementares estão entre parênteses. Foram omitidos os trechos das entrevistas em que a pesquisadora repete a questão de compreensão e a resposta dada pela criança, antes de fazer a pergunta: “Como você sabe que é essa resposta?”.
1
A criança justifica sua resposta de forma clara e completa, com base em pistas textuais apropriadas ou em informações explicitamente apresentadas no texto. 

(S1) P- Quem alimenta os filhotes? C- Os seus pais. P- Como você sabe que é essa resposta? C– Diz aqui  “os pais se revezam para fazer uma longa jornada para pegar peixes para eles próprios e para seus filhotes.”
         2
A criança justifica sua resposta com base no texto. Porém, apenas aponta a resposta no texto ou seleciona informações textuais relevantes, mas não suficientes para justificar plenamente sua resposta.
(S16) P- Pingüins são bons em uma forma de se mover. Qual é essa forma? C- Eu não consigo lembrar. P- Você poderia responder agora? C- (a criança retorna ao texto) … Nadar.  P- Como você sabe que é essa resposta? C- Diz aqui “movimento na água.”

3
A criança justifica sua resposta com base em suas experiências e conhecimentos prévios. 
(S3) P- Que tipo de animal é o pingüin? C- Uma ave. P- Como você sabe que é essa resposta? C-  (a criança retorna ao texto) … Eu não sei. P- Mas, você disse que pingüins eram aves… Como você sabe que é essa resposta? C- Porque eu tenho visto pingüins na TV e eles se parecem com aves. 

4 
A criança dá justificativas vagas ou afirma que não sabe como explicar sua resposta.
(S1) P- Que tipo de animal é o pingüin? C- Uma ave. P- Como você sabe que é essa resposta? C- Eu adivinhei!






Tabela 3: Tipos de justificativas para respostas incorretas

Tipo de justificativa 
Definição
Exemplo
5



A criança justifica sua resposta selecionando uma parte incorreta do texto para embasa-la.

(S8) P- Pingüins são bons em uma forma de se mover. Qual é essa forma?  
C- Andar devagarinho. P- Como você sabe que é essa resposta? C-  Porque … diz aqui… (lendo) “Eles não podem voar ou andar rápido”.

6
A criança justifica sua resposta com base em suas experiências e conhecimentos prévios. 

(S22) P- Pingüins são bons em uma forma de se mover. Qual é essa forma?
 C- Bamboleante.  P– Como você sabe que é essa resposta? 
 C- Porque… em/ programas na TV eles mostram os pingüins bamboleando. 
É dessa forma que eles se movem. 

7
A criança justifica sua resposta usando alguma(s) pista(s) e ou informações textuais apropriadas. Apesar disso, ela dá a resposta errada.



(S7) P- Pingüins são bons em uma forma de se mover. Qual é essa forma? 
C- Na água. P- Como você sabe que é essa resposta? C-  (a criança volta ao texto) “mas, não há outra ave que possa alcançar sua velocidade e movimento na água.” R- OK,  e de que maneira eles se movem na água? C- …. “Eles mergulham profundamente (apontando para essa sentença no texto). 

8
A criança dá justificativas vagas ou afirma que não sabe como explicar sua resposta. 

(S5) R- Quem alimenta os filhotes? C- A fêmea. P- Como você sabe que é essa resposta? C- Não sei... 









As Tabelas 4 e 5 a seguir apresentam a percentagem de cada tipo de justificativa em função do tipo de pergunta.

Tabela 5: Percentagem de cada tipo de justificativa para respostas corretas por tipo de pergunta
 
Tipo de justificativa

 1
 2
3
4
       Literal
55.8
40.3
3.9
0
       Coesão
29.5
61.7
4.4
4.4
P. de Lacuna
49
17.7
25.5
7.8

Tabela 6: Percentagem de cada tipo de justificativa para respostas incorretas por tipo de pergunta 

Tipo de justificativa

  5
 6
7
8
Literal
52.6
31.6
5.3
10.5
Coesão
42.8
10.7
3.7
42.8
P. de Lacuna
15.5
37.8
17.8
28.9

Como pode ser visto na Tabela 5, a maioria das respostas corretas das crianças estão apropriadamente baseadas nas informações dadas no texto (ver as percentagens das categorias 1 e 2 comparadas com as das demais categorias). Nota-se ainda, que tal tendência aplica-se a todos os tipos de perguntas, até mesmo as perguntas mais complexas de preenchimento de lacunas, embora as justificativas mais elaboradas (tipos 1 e 2) estejam mais associadas as perguntas literais e de coesão. Quando as respostas das crianças eram incorretas (ver Tabela 6), não foi possível identificar uma tendência única, aplicável a todos os tipos de perguntas. Assim, nas perguntas literais há uma maior incidência de justificativas em o texto é usado inapropriadamente (tipo 5) ou em que, aparentemente, ele não é utilizado, pois a justificativa está baseada, exclusivamente, nos conhecimentos prévios do leitor (tipo 6). Nas perguntas de coesão a maioria das justificativas é do tipo 5 e do tipo 8 (em que apresentam-se explicações vagas ou não se oferece qualquer explicação). Nas perguntas de preenchimento de lacuna, a incidência maior recai nas categorias 6 e 8. 
	Uma análise das justificativas 5 e 7 mostra que há certas variações nos usos inapropriados do texto que merecem ser comentadas. Na maioria dos casos incluídos na categoria 5, as crianças usam informações do texto sem parecer se preocupar se a parte do texto selecionada realmente explica a resposta dada. Assim, tal como em Holmes (1987), as crianças fazem uma “associação livre”, ou seja, relacionam uma palavra ou um certo trecho do texto que coincide ou é de algum modo associado com a pergunta formulada ou a resposta dada Em Holmes, a percentagem de justificativas desse tipo com crianças mais velhas respondendo questões inferenciais foi de 15%, resultado quase idêntico ao obtido aqui com sujeitos mais novos.. Por exemplo: 
(S14) P- Por que os pingüins deixam o mar quando o inverno se aproxima?  C- Porque fica muito frio. P- Como é que você sabe que é essa resposta?  C- Porque… diz aqui (lendo o texto) “que também protege seus corpos do frio”
No entanto, como mostra o exemplo dado na Tabela 5 (ver justificativa tipo 5), às vezes a crianças faz uma  associação bastante lógica entre o trecho do texto selecionado e a resposta dada. Nesses casos, o problema parece ocorrer porque uma inesperada parte do texto foi destacada para responder a questão ao invés do trecho considerado mais relevante.
A ocorrência de justificativas do tipo 7 também ilustra outro problema que as crianças demonstram ao justificar suas respostas, especialmente aquelas ligadas as perguntas de preenchimento de lacuna. Nesses casos, embora a criança pareça capaz de selecionar adequadamente as pistas que o texto oferece para responder a questão, não é possível para ela ir além das palavras usadas no texto e construir um novo significado. Em outras palavras, a criança dá uma resposta literal para uma pergunta de natureza inferencial, demonstrando dificuldade em relacionar as pistas textuais com seu conhecimento de mundo. Talvez esses casos sejam similares ao que foi relatado por Wilson (1979) quando a autora menciona a existência de respostas incorretas seguidas de “explicações corretas”. 
Comparando-se as Tabelas 5 e 6 é interessante notar que, coerentemente, as respostas incorretas tendem a ser mais associadas a ausência de justificativas ou explicações vagas (categorias 8: “porque eu sei”, “porque eu li”, porque é”)  do que as respostas corretas (categoria 4). Os dados das Tabelas 5 e 6 mostram ainda que tanto respostas corretas como incorretas, podem estar aparentemente baseadas exclusivamente nos conhecimentos prévios dos leitores. Além disso, tal uso excessivo dos conhecimentos prévios, pode aparecer associado aos 3 tipos de perguntas e não apenas aquelas em que há um maior apelo aos conhecimentos do leitor, como é o caso das perguntas de preenchimento de lacunas.  Vale notar ainda, que excluindo-se as justificativas vagas (tipos 4 e 8), 17.7% das respostas das crianças parecem ter sido derivadas diretamente de seus conhecimentos prévios ignorando-se as informações textuais (justificativas do tipo 3 e 6).
Um dado de natureza qualitativa foi a evidência de que a mesma criança que em algumas questões responde e justifica suas respostas usando o texto apropriadamente, pode ignorar o texto e usar exclusivamente os seus conhecimentos prévios como fonte de informação para produzir suas respostas para outras questões. De fato das 24 crianças da mostra, 20 apresentaram tal oscilação. Assim, a tendência era que as justificativas do tipo 3 e 6 aparecessem de uma a três vezes para cada criança, estando predominantemente associada a pergunta de preenchimento de lacuna. Tal observação indica que responder perguntas sobre um texto com base apenas nos conhecimentos prévios, ignorando-se a base textual é um problema típico de leitores iniciantes embora não seja um problema freqüente para a criança individualmente.
Por fim, foi identificada uma correlação significativa entre o número total de justificativas mais elaboradas (tipo 1)  e o desempenho geral na tarefa de compreensão na condição CT (Spearman’s rho: r = .72, n = 24, p <.001). Também houve uma correlação significativa entre as justificativas do tipo 1 e os melhores escores no teste Neale de compreensão (r = .44, n = 24, p <.028).

As relações entre a compreensão e a qualidade dos conhecimentos prévios do leitor 
Conforme mencionado, as crianças antes de ler os textos sobre sapos e pingüins foram avaliadas acerca de seus conhecimentos prévios sobre o tema. A Tabela 7 apresenta a média das respostas corretas relativas às 12 perguntas feitas antes e depois da leitura dos textos.



Tabela 7: Média das respostas corretas em cada tipo de pergunta “antes de ler o texto” (AT) e “depois de ler o texto” (DT) nas condições ST (sem texto disponível) e CT (com texto disponível)

                               
                            AT                     DT (ST)                  DT (CT)
                          
Literal                  .46                        2.42                        3.20
Coesão                 .58                       1.62                        2.78
P. de Lacuna       1.33                       1.70                        2.12
Nota. Escore máximo = 4.

Na Tabela 7 observa-se que a média de respostas corretas cresceu depois que as crianças leram os textos o que demonstra que elas foram capazes de ampliar os seus conhecimentos a partir das informações contidas nos textos didáticos. Um dado interessante é que embora elas tenham começado com mais conhecimentos relevantes para responder as perguntas de preenchimento de lacunas foi justamente neste tipo de pergunta que elas demonstraram um desempenho pior, após a leitura dos textos. Tal resultado mostra que ter mais conhecimento prévio não garante, necessariamente, um melhor desempenho em tarefas de compreensão e que a complexidade da pergunta também é um aspecto a ser considerado. 
Uma outra análise computou o número de respostas corretas após a leitura dos textos, considerando a qualidade dos conhecimentos prévios revelada na condição antes de ler os textos (AT). Assim, na etapa AT as respostas dadas foram classificadas em 3 grupos: conhecimento correto, conhecimento incorreto e sem conhecimento. A partir daí foi calculada a percentagem de respostas corretas após a leitura dos textos em cada um desses grupos. A Tabela 8 apresenta esses resultados.
Tabela 8: Percentagem de respostas corretas na condição DT em função da qualidade dos conhecimentos prévios

     Conhec. Correto           Conhec. Incorreto          Sem conhecimento
   84                                  56                                   77

Em consonância com o estudo de Lipson (1982), a performance das crianças foi significativamente melhor na condição de conhecimento prévio correto do que na condição de conhecimento incorreto (t (21) = 4.34, p < .001). No entanto, a proporção de respostas corretas nas condições de conhecimento correto e sem conhecimento não diferiu significativamente. Mais uma vez congruente com os dados de Lipson (1982), a percentagem de respostas corretas foi significativamente mais baixa na condição de conhecimento incorreto do que na condição sem conhecimento (t (23) = 4.34, p < .001).    
A Tabela 9 apresenta uma extensão dos dados apresentados na Tabela 8, ou seja, o número de respostas corretas depois da leitura dos textos em cada condição de conhecimento prévio foi computado em cada tipo de pergunta.

Tabela 9: Percentagem de respostas corretas na condição DT em função da qualidade dos conhecimentos prévios em cada tipo de pergunta

                                    
            Conhec. Correto                 Conhec. Incorret               Sem conhecimento
            
   Literal                         70 (5)                                 75 (23)                                83 (23)
   Coesão                      100 (6)                                 60 (23)                                72 (23)
   P. de Lacuna              95 (20)                                34 (24)                               100 (1)
Nota. Os números entre parênteses indicam o número de sujeitos que contribuíram para cada caso. 

Os dados na Tabela 9 mostram que quando os conhecimentos prévios são corretos há uma tendência para uma boa performance em todos os tipos de perguntas relativos a tal conhecimento. Os resultados na condição sem conhecimento também sugerem o mesmo, pelo menos em relação às perguntas literais e de coesão, já que não é possível tirar conclusões sobre as perguntas de preenchimento de lacuna, pois apenas uma criança pôde ser incluída nessa condição neste tipo de pergunta. Porém, é possível afirmar que as perguntas de preenchimento de lacunas são particularmente difíceis na condição de conhecimento prévio incorreto. A performance das crianças neste tipo de questão foi significativamente pior do que nos demais tipos de pergunta (t (22) = 4.07, p < .001 e t (22) = 2.03, p < .001, comparando-se com as questões literais e de coesão, respectivamente). Tal resultado reforça a importância de se considerar as relações entre a qualidade dos conhecimentos prévios e o tipo de questão formulada, já apontada anteriormente na discussão dos dados da Tabela 7.

Conclusões
Os resultados do presente estudo mostram que leitores iniciantes são não apenas capazes de explicar suas respostas a perguntas de compreensão, mas o fazem na maioria dos casos, baseando-se no texto apropriadamente. A partir da leitura de textos didáticos, o estudo mostra ainda, que a base textual, é de fato, a principal fonte de conhecimento para esses leitores na tarefa de responder perguntas de compreensão sobre tais textos. No entanto, confirmando os estudos anteriores foi observada uma proporção relativamente alta de respostas (em torno de 18%) que pareciam ser exclusivamente derivadas dos conhecimentos prévios dos leitores, ignorando-se a base textual.Tal uso excessivo dos conhecimentos prévios estava mais freqüentemente associado as perguntas de preenchimento de lacunas, embora tenha sido observado também nas perguntas literais e de coesão. 
A produção de justificativas mais elaboradas (tipo 1) estava associada a uma maior habilidade de compreensão de leitura. Tal conexão pode ser explicada com base no modelo Kintsch (1988). Considerando que o leitor com melhor desempenho em compreensão, constrói provavelmente uma representação do texto mais coerente e completa, é possível imaginar que tal representação afetaria positivamente sua habilidade de localizar informações no texto e de se referir a elas no momento em que explicava sua resposta. Dessa forma, pode-se concluir que uma representação do texto mais integrada e estável apresenta um impacto positivo não apenas na qualidade das respostas de compreensão, mas também nas justificativas para tais respostas. 
Em concordância como os dados obtidos por Lipson (1982), o presente estudo confirma a necessidade de se considerar não a quantidade, mas a qualidade dos conhecimentos prévios do leitor. Como foi visto, o fato de não se ter conhecimento sobre o conteúdo de certos textos didáticos não é, necessariamente, um obstáculo para a compreensão, além de ser melhor do que ter conhecimentos prévios incorretos. Vale lembrar ainda, que a pretensão de querer sempre saber previamente sobre algo que se lê é, na verdade, impossível, e nega um dos objetivos da leitura  que é exatamente a ampliação de conhecimentos. 
Nessa perspectiva, parece ser mais interessante o investimento em estratégias que façam com que a criança reflita sobre a importância da base textual, assim como de seus conhecimentos prévios quando se busca compreender um texto. A idéia de pedir que ela explique sua resposta parece ser um procedimento útil não apenas para a pesquisa na área de compreensão, mas para a sala de aula. 
Lançar um olhar sobre as explicações das crianças parece oferecer uma oportunidade de ver o que está por trás de suas dificuldades de compreensão, já que como foi visto, razões diferentes podem explicar uma mesma resposta incorreta. Além disso, pedir que a criança justifique sua resposta pode ser também um instrumento para que ela amplie sua consciência a respeito do próprio processo de compreensão, contribuindo para que se torne um leitor mais ativo e crítico. Por exemplo, através desse procedimento a criança pode perceber a importância de voltar ao texto para confirmar uma resposta que foi dada com pouca segurança. Também é possível que ela comece a atentar para as diferenças entre os tipos de perguntas feitas sobre um texto, observando, por exemplo, que a estratégia para responder uma pergunta literal deve ser diferente da estratégia para uma pergunta inferencial. De fato, algumas crianças demonstravam bastante surpresa ao não encontrar no texto a resposta que haviam dado (corretamente) a uma pergunta de preenchimento de lacuna. Mostravam, assim, desconhecer o fato de que nesse caso tal resposta jamais poderia ser encontrada literalmente. 
Em suma, os dados do estudo apontam a importância de que o leitor reflita sobre as relações existentes entre as informações textuais, o tipo de pergunta formulada e os seus conhecimentos prévios. Não há por que pensar que tal reflexão não possa começar a ocorrer nas séries iniciais. Perguntar as crianças de onde vêm suas respostas de compreensão parece ser, portanto, um caminho possível e, com certeza, mais frutífero do que a mera constatação de seus erros e acertos.
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ANEXO I

Os pingüins
 Há 17 tipos diferentes de pingüins e todos eles vivem no frio, próximo ao Pólo Norte. Eles não podem voar ou andar muito rápido, mas não há outra ave que possa alcançar sua velocidade e movimento na água. Eles usam suas asas como remos quando mergulham profundamente em busca de alimento. Eles procuram por peixes, camarões e lulas.
O corpo dos pingüins é coberto por grossas e oleosas camadas de penas. Abaixo dessas camadas há uma grossa camada de gordura chamada de blubber que também protege os seus corpos do frio.
Os pingüins passam a maior parte se sua vida no mar. Mas, quando o inverno chega, eles fazem uma longa jornada em direção a terra para se acasalar. Quatro semanas depois  do acasalamento, a fêmea põe apenas um único ovo e retorna ao mar. O macho choca o ovo, colocando-o abaixo de uma dobra de sua pele um pouco acima de suas patas. 
Passados em torno de dois meses, o ovo começa a rachar.  Nessa época a mãe está voltando do mar e de agora em diante os pais se revezam para fazer uma longa jornada para pegar peixes para eles próprios e para seus filhotes. Eles alimentam seu filhote de seus próprios bicos.
 A medida em que a temperatura fica mais quente, os pequenos pingüins vão crescendo. No próximo inverno, eles é que farão a longa jornada em direção a terra para o acasalamento, assim como os seus pais fizeram.

Perguntas:
1. Que tipo de animal é o pingüin? (P. de lacuna)
2. Pingüins são bons em uma forma de se mover. Qual é essa forma? (P. de lacuna)
3.Os pingüins comem que tipos de alimentos? (coesão)
4. Qual é o nome da camada grossa de gordura que protege o corpo do pingüin do frio? (literal)
5. Por que os pingüins deixam o mar quando o inverno chega? (coesão)
6. Quem alimenta os filhotes? (literal)


