
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Porto Witter, Geraldina; Tavares Silva, Elza Maria

Leitura e escrita: tipo de escola, gênero e série

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. 31, núm. 81, julio-diciembre, 2011, pp. 434-446

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94622764012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94622764012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94622764012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=22764
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94622764012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


434

• Leitura e escrita: tipo de escola, gênero e série1

Reading and writing: kind of school, gender and grades

Geraldina Porto Witter Cad. nº 23 2

Universidade Camilo Castelo Branco (UCCB)
Elza Maria Tavares Silva3

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

Resumo: Os objetivos desta pesquisa contemplam a comparação dos estudantes de
duas escolas (pública e privada) por gênero na compreensão da leitura e escrita na
descrição e narração. Os participantes compreendem 80 estudantes: 40 de cada escola.
O material é coletado por uma figura, um teste Cloze e papel contendo o tema para a
narrativa.  Os resultados mostram baixo nível de competência em leitura/escrita pelos
alunos das duas escolas. Na compreensão da leitura a escola particular apresenta melhor
resultado estatístico que a pública; os alunos da quarta série indicam melhores resultados
que os da terceira; não há diferença significativa em relação a gênero. Em descrição não
aparece diferença entre as escolas e também quanto a gênero, mas a terceira série
apresenta melhores resultados que a quarta série. Na narrativa a diferença é favorável à
escola privada, mas não há diferença na variável série, e as meninas obtêm melhor
resultado do que os meninos.

Palavras-chave: avaliação educacional; compreensão da leitura; gêneros redacionais.

Abstract: The aims of the research are to compare students of two schools, public and
private, of both genders, in reading comprehension and descriptive and narrative writing.
The participants were 80 students, 40 of each school. The material used was a picture,
a cloze test and a paper with one theme for the narrative to be written. The results
showed a low level of competence in reading and writing presented by the pupils of the
two schools. In reading comprehension the private school presented better statistical
results than the public one; students of the 4th grade achieved better results than the
oned of the 3rd grade; there was no significant difference between the genders. In
description there was no difference between schools and genders, however the 3rd

grade presented better results than the 4th. In narrative the difference was favorable to
private school, but no difference was registered in the variable grade, and the girls were
better than the boys.

Keywords: educational evaluation; reading comprehension; redactional types.

Introdução
Ao longo da história o binômio ler/escrever foi privilégio de poucos por ser

restrito o conhecimento da representação escrita, atualmente, embora se

1 As pesquisadoras agradecem a colaboração das alunas Joelma Gomes O. Lisboa e Priscila F.
de Carvalho na coleta dos dados.
2 Contato: Av. Pedroso de Morais, 144, apto. 302, Pinheiros 05420-000 – São Paulo, SP. - Brasil.
E-mail: gwitter@uol.com.br
3 Docente da UMC Contato: R. Jacob Nali, 53. Vila Natal 08715-170 – Mogi das Cruzes, SP. -
Brasil. E-mail: emtsus@gmail.com
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reconheça que todo cidadão tem o direito de ser alfabetizado, a leitura e a escrita
permanecem mito para muitos, mesmo para os que usufruem da possibilidade de
frequentar a escola.

Cotidianamente, várias situações requerem o uso da habilidade de leitura,
situações como desde pegar o ônibus certo, pegar determinados produtos até ler
uma bula de remédio corretamente. Com lembram Teberosky & Cardoso (1993),
na atualidade, a escrita e a leitura não estão restritas à atividade escolar. Aprender
a ler e a escrever é um direito do cidadão viabilizando melhoria em várias áreas de
sua vida e, ao mesmo tempo, capacitando-o a ser mais competente no contexto
pessoal e socioeconômico. Conforme Cabral & Rodrigues (2010, p.80) pode-se
considerar também que a aprendizagem da leitura é tanto uma metodologia de
aprendizagem como uma ferramenta para a compreensão do contexto social. Na
falta do desempenho adequado o aluno é prejudicado e o prejuízo se estende à
comunidade como um todo.

Joly & Lomônaco (2003, p.132) observam que pesquisadores e especialistas
em leitura (Witter, 1997; Silva, 1998 e 2002) buscam analisar como o aluno progride
no aprendizado inicial da leitura para o uso desta como instrumento básico de
aprendizagem – de aprender a ler, a ler para prender. Para que essa meta seja
atingida há necessidade de vincular o processo de aprendizagem à participação
ativa do leitor.

Quando o aluno completa o ensino fundamental e mesmo antes disso, já
deve ter se tornado um leitor fluente e independente. Este cenário ocorrerá se
procedimentos adequados e eficientes de ensino forem usados. Um desses
procedimentos é o de estratégias para o desenvolvimento de vocabulário (Bromley,
2007) e de leitura silenciosa (Hiebert & Reutzel, 2010), aspectos estes pouco
trabalhados no Brasil, usando as novas tecnologias disponíveis e sem acompanhar
o avanço nos anos escolares (Neuman; Newman & Dwyer, 2011). O mesmo se
pode dizer da relação leitura/escrita que não acompanha a evolução(Newell, Beach,
Smith, & VandeDerHeide, 2011).

Há o consenso de que se não houver compreensão não há realmente leitura.
Nos anos setenta alguns pesquisadores em alfabetização emergente trabalhando
com compreensão passaram a denominá-la dar significado, atribuir significado
ao texto. Mas como lembra Dooley (2010), trinta anos depois o uso das últimas
expressões se desvaneceu. Compreensão, que nunca deixou de ser usada, voltou
a ser dominante, possivelmente, porque diz respeito a cinco aspectos essenciais
para que ocorra a leitura plena: fluência, vocabulário, fonética, consciência
fonológica e, finalmente, a própria compreensão.

Na realidade, para se tornar um leitor experiente, com todas as características
esperadas de um bom leitor, é preciso dominar desde a codificação até as estratégia
de leitura e escrita críticas e criativas (Adams, 1990; Harris & Hodges, 1995;
Mendelman, 2008; Hiebert & Reutzel, 2010). Todavia, a realidade brasileira não é
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sequer satisfatória no que concerne ao desempenho em leitura de seus alunos do
ensino fundamental. De fato, nos processos de avaliação a realização acadêmica
dos alunos brasileiros tem sido lamentável. No programa de Avaliação Internacional
de Estudantes (PISA, 2009), considerado o mais importante do mundo, conduzido
a cada três anos a países que representam aproximadamente 90% da economia
mundial, mostra que os resultados nacionais estão piorando no que diz respeito à
leitura em seus diversos aspectos, como capacidade de reflexão e interpretação.
É verdade que este desempenho também é péssimo em Matemática e Ciências
(Góis & Pinho, 2007), mas a melhoria em leitura poderá refletir positivamente em
outras áreas. Este quadro é ainda mais lastimável quando são dirigidos a problemas
de desigualdade no Brasil, sendo mais marcante no que concerne ao aspecto
educacional do que à renda. A população que recorre à escola pública tende a ter
piores condições de realização, o que é frequentemente veiculado por jornais e
revistas de grande circulação (Góis, 2007).

Embora, atualmente, haja a preocupação crescente com o desenvolvimento
dos conhecimentos relativos à leitura, a sua produção ainda deixa a desejar se
comparada com outras áreas de conhecimento. Witter (1997) fez o levantamento
da produção de pesquisas ao analisar o Annual Summary of Investigations Relating
to Reading – (Summary) e comparou com a produção brasileira, concluindo que
no Brasil ainda há poucas pesquisas enfocando leitura. A escassez de pesquisas
é atribuída à falta de incentivos, de cursos específicos e de docentes treinados e
especializados, o que faz com que haja uma grande diferença entre a produção
brasileira e a produção estrangeira, principalmente, a de países mais desenvolvidos,
nos quais estudos sobre a leitura apresentam suas evidências. Outro ponto
observado pela autora é o de importação de modismo por parte de países onde
a tradição de pesquisa em leitura é limitada, e por não possuírem fundamentação
teórica e metodológica acabam causando efeitos nefastos que atrasam ainda
mais a evolução do conhecimento na área.

O mesmo constatou o saudoso Carelli (2002) enfocando a produção científica
de dissertações e teses sobre leitura com as constantes do Dissertation Abstracts
International (DAI). Dentre as conclusões apontadas, constatou-se a observação
de que a produção brasileira ainda é pequena na área de leitura, mesmo em
instituições que são reconhecidas como de grande mérito acadêmico, estando
longe de cobrir as necessidades básicas de informação.

Para tanto, muitas pesquisas e estudos ao longo da história já permitiram o
desenvolvimento da leitura e muitas estratégias e procedimentos capazes de
assegurar melhor aprendizagem da leitura e da escrita em todos os níveis de
ensino. Todavia, por se tratar de competência que, entre outras variáveis sofre
forte impacto da cultura, da leiturabilidade em família e da própria escolarização,
não podem ser transferidas de uma para outra região geográfica sem teste prévio
de sua  eficiência em outra realidade.
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Wood, Lapp, Flood & Taylor (2008) tratam de várias estratégias de orientação
ao leitor para trabalhar com textos utilizáveis em todos os níveis, de eficiência
comprovada, que estimulam a leitura e a escrita e que tendem às novas
características dos alunos, contexto sociocultural e de informação. Contudo, para
se disseminar seu uso no Brasil seria necessário realizar pesquisas diversas com
cada um dos 23 guias de estratégias usuais, os quais parecem permanecer
desconhecidos no País.

Precedendo, ou pelo menos concomitantemente a tais estudos, é necessário
conhecer as pessoas enquanto leitoras e produtoras de textos. Em estudos
experimentais, via de regra, começa-se o trabalho pesquisando-se a competência
em leitura/escrita dos participantes antes da introdução da variável cujo efeito se
pretende estudar (Appolinário, 2004). Um exemplo é o trabalho de Silva & Witter
(2010) no qual avaliaram aspectos de compreensão da leitura e da escrita em
estudantes ingressantes no curso de Psicologia.

Uma variável frequentemente enfocada quando se estuda leitura e escrita é
o gênero da pessoa e como aprecia ou gosta ou não de determinados textos.

Embora seja frequente, especialmente para motivar a leitura, classificar os
textos literários como de interesse para um ou outro gênero, isto é, com o sexo
biológico, a questão é muito complexa como lembra Moeller (2011) na introdução
de sua pesquisa. Ainda pairam muitas dúvidas sobre o assunto e posições teóricas
distintas. Para identificar o que meninos e meninas preferem ler é um meio para
auxiliar na motivação dos que ainda não gostam e dos que não são relutantes.
Todavia, à medida que se caminha para a idade adulta não se justifica esta
preocupação, o texto deve ser motivador por si mesmo, pelo que pode significar
em lazer, desenvolvimento pessoal e competências diversas. O mesmo parece
válido para recursos como usar letras de músicas da moda entre jovens, histórias
em quadrinhos, mas sempre tendo por alvo a leitura de textos progressivamente
mais complexos. Certamente é preciso pesquisar como e até quando tais recursos
são produtivos e seus efeitos a longo prazo. O mesmo cuidado de pesquisa
precisa ser tomado com os recursos eletrônicos e o uso do cyberspace (Berg,
2011).

Objetivos
Face às considerações realizadas e a importância da correta compreensão

de leitura e competência em escrita por parte dos alunos, em especial os do
ensino fundamental, a presente pesquisa teve como objetivos comparar o
desempenho em leitura e escrita por alunos do ensino fundamental considerando-
se as variáveis: tipo de escola (Pública vs Privada), ano cursado pelo aluno (3ª e
4ª séries do ensino fundamental) e gênero.
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Método
Participantes
A amostra ficou constituída por oito grupos, totalizando 80 alunos, metade

pertencendo a uma escola particular (Pa) e metade pertencendo a uma escola
pública (Pu), ou seja, 40 por tipo de escola. Em cada escola foram sorteados 20
alunos da 3ª série (denominação usada no momento da coleta) e igual número da
série seguinte, de modo que por série o total foi de 40 crianças. Em cada série
metade dos alunos era do gênero feminino, assim manteve-se 40 meninas e 40
meninos. O sorteio levou em consideração o número de participantes disponíveis
na classe menor, que era da Pa com 10 de cada gênero.

Participantes da Escola Particular
Trata-se de escola particular bem conceituada na região da cidade de São

Paulo em que está situada, freqüentada por crianças, predominantemente, da
classe média.

3º Pa M - constituído por 10 meninos com  média de idade de 8 anos e 6
meses, desvio padrão de seis meses, variação de 8 a 9 anos.

3º Pa F - foi composto por 10 meninas com média de 8,9 anos, desvio
padrão de nove meses, variação de 8 a 11 anos.

4º Pa M -  foi integrado por 10 meninos com média de idade de 9,3 anos,
desvio padrão de seis meses e variação de 9 a 10 anos.

4º Pa F - compreendendo 10 meninas com média de idade de 9,5 anos,
desvio padrão de cinco meses e variação de 9 a 10 anos.

Participantes da Escola Pública
É uma escola que integra a rede municipal de ensino situada no mesmo

bairro da cidade em que está a escola particular, também considerada boa escola
na região, atendendo predominantemente alunos de baixa renda.

3º Pu M - composto por 10 meninos com idade entre 8 e 9 anos com média
de 8 anos e oito meses.

3º Pu F - constituído por 10 meninas cujas idades variaram de 8 a 11 anos,
sendo a média de 8 anos e 9 meses.

4º Pu M -  10 meninos com idade variando de 9 a 10 anos, média de 9 anos
e três meses.

4º Pu F – foi formado por 10 meninas com média de idade de 9 anos e três
meses com a variação de 9 a 10 anos.

Material
Para efetivar a obtenção dos dados foram usados os seguintes materiais:

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 31, no 81, p. 434-446



439

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – escrito em níveis
compatíveis com quem deveria assiná-lo: diretores das escolas, pais dos alunos
e os próprios alunos;

b) Teste Cloze – Elaborado de acordo com a técnica padrão de Cloze,
ficando a primeira e a última frase intacta e nas demais fazendo a omissão do 5º
vocábulo (Taylor, 1953; Chance, 1985). O texto preparado sob esta forma foi O
mito da criação da noite (Lacerda, 1999).

c) Material para Descrição - Cartaz contendo cena de uma família (pai, mãe
e filhos) fazendo um piquenique em uma região rural e material para escrita (papel
e caneta).

d) Papel com cabeçalho solicitando dados demográficos e espaço para
elaborarem uma narração, tendo por tema “Do que gosto de brincar”.

Procedimento
Após a autorização do Comitê de Ética (Processo nº 2132-2352/2008) foi

estabelecido contato com a direção das escolas e apresentado o projeto. Obtidas
as assinaturas no TCLE pela gestão das escolas, foram remetidos aos pais dos
alunos os respectivos TCLEs. Aos alunos que apresentaram o TCLE assinado
pelos pais e outro assinado pelos próprios estudantes é que se fez a aplicação
dos instrumentos. Esses documentos foram apresentados em duas vias, ficando
uma com o participante e outra com o pesquisador. A aplicação foi coletiva e em
sala de aula, em horário estabelecido, conforme foi acertado com as professoras
da classe. Explicou-se cada tarefa colhendo-se os dados, inicialmente, do teste
de compreensão de leitura (Cloze), em seguida foram solicitadas a descrição e a
narração. Após a coleta é que se fez o sorteio estatístico dos participantes de
cada grupo.

Resultados
Compreensão de texto (Cloze)
Na correção do teste Cloze só foram aceitas como corretas as respostas

que preenchiam a lacuna com o mesmo vocábulo usado no texto original. Os
dados obtidos em relação à compreensão em leitura mostraram baixo desempenho
em todos os grupos com a seguinte variação de acertos, lembrando que o máximo
seria de 40 acertos: 3º PaM variou de um a quatro acertos; 3PaF foi de zero a
cinco; 4º PaM  variou de dois a 23 acertos; 4º PaF o menor foi dois e o maior 16;
3º PuM os acertos foram de um a três; 3º PuF não acertaram nenhuma lacuna
sendo cinco o máximo alcançado; 4º PuM alcançaram de dois a 23 acertos e 4º
PuF de dois até 10.

Para comparar os grupos recorreu-se à Análise de Variância não Paramétrica
(Wilcox & Wilcoxon, 1964), estando os resultados apresentados na Tabela 1. Vale
lembrar, que a ordenação dos sujeitos é feita do melhor para o pior desempenho,
de modo que quanto mais baixa é a pontuação do grupo melhor é seu desempenho.
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Tabela 1 – Comparações do Desempenho em Cloze

Os resultados mostram que o pior desempenho foi do 3ºPuF que se
diferenciou no nível de significância estabelecido para o estudo (p≤0,05) do 4ºPuM
e do 4ºPaM, aliás, estes dois últimos grupos também foram superiores ao 3ºPaF,
e o 4ºPaM também teve melhor desempenho que o 3ºPaM, ou seja, o 4ºPaM foi
o que evidenciou melhor compreensão textual.

Para comparar as variáveis relacionadas nos objetivos recorreu-se ao teste
U para amostra grande que implica em transposição para o teste z (Siegel, 1956).
As comparações foram feitas tendo por H

1
 a diferença entre os grupos em teste

bidirecional para tipo de escola e gênero e, unidirecional para ano de escolaridade.
Em todas as comparações foi N=40 por grupo. Quanto ao tipo de escola (Pa vs
Pu) verificou-se que R

1
(Pa)=1543 e U=837; R

2
(Pu)=1697 e U=683, neste caso

z=1,12 que se associa a p≤0,13 não permitindo a rejeição de Ho, ou seja, não
houve diferença decorrente do tipo de escola. Já na comparação por escolaridade
constatou-se que Pa, R=1037,5 e U=177,5, para Pu foram obtidos R=1037,5 e
U=777,5. O valor de z para a comparação mostrou desempenho estatisticamente
superior para o 4º ano, já que z=5,99 indicativo de significância (p≤0,00006). Em
relação à análise por gênero, para o feminino R=1761 e para o masculino R=1478,5,
sendo o de cada um respectivamente 619 e 901 e o valor de z=1,74, associado a
p=0,40, podendo-se concluir que gênero não foi uma variável relevante, ou que o
texto foi igualmente motivador para participantes masculinos e femininos.

Não foi confirmada diferença pró escola particular, conforme mencionado
na introdução, mas o desempenho dos alunos das duas escolas não foi satisfatório.
A escolaridade evidenciou progresso de um para outro ano, mas mesmo o 4º ano
não apresentou o esperado em compreensão de texto.
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Descrição
O critério para a correção da descrição foi o seguinte: título (1 ponto), pois

toda narrativa ou descrição precisa ter um título condizente com o conteúdo do
texto; adequação ao tema proposto (4 pontos), nenhum dos dois tipos deve fugir
ao solicitado podendo se observar o uso de organização, estrutura, criatividade e
elaboração de ideias, daí a maior pontuação; coesão (2 pontos), por ser aspecto
facilitador da clareza e elegância do texto; coerência (2 pontos), por garantir uma
lógica ao texto entre o início e o final e, correção gramatical (1 ponto), parte
relevante na efetiva comunicação. De acordo com o desempenho, o aluno recebeu
os pontos completos ou fragmentados.

O desempenho em descrição também foi insatisfatório. No 3º PaM a menor
nota foi um e a maior sete; no PaF a variação foi de 1,0 até 4,5; Na série seguinte
4º PaM a menor nota também foi 1,0 e a maior sete; na 4º PaF a variação foi de
1,0 até cinco; no 3º PuM a variação foi entre um e três; no 3º PuF ficou entre um
e três e meio; no 4º PuM o pior resultado foi um e o melhor sete e no 4º PuF o pior
desempenho teve nota um e o melhor nota oito. Os resultados foram muito baixos,
a maioria não conseguiu estruturar uma descrição.

A análise de variância comparando todos os oito grupos não identificou
nenhuma diferença entre eles, embora o pior desempenho fosse do 3º PuM  e o
melhor do 4º PuM, o que se pode afirmar que nem nestes extremos ocorreu
diferença estatisticamente em nível de significância (Tabela 2).

Tabela 2 – Comparações do Desempenho em Descrição

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 31, no 81, p. 434-446



442

O pior desempenho foi do 3º PuM (553,5) e o melhor foi do 4º PuM. De um
mod geral o efeito das variáveis parece equilibrar-se na distribuição pelos grupos.
Passou-se ao teste de efeito específico das variáveis recorrendo-se ao teste U
para amostra grande que cai no teste z. Como no caso anterior as mesmas bases
de análise foram estabelecidas.

A comparação por tipo de escola (Pu – R1=1657, Pa – R2=1583), resultou e,
z=0,74, associado a p=0,24, ou seja, não se rejeita Ho, podendo-se concluir pela
similaridade de desempenho dos alunos das duas instituições. Contrastando os
grupos por nível de escolaridade obteve-se R1=1884,5 e R2=1265,5, o que
determinou z=2,93 que corresponde a p=0,004 (bidirecional), ou seja, a quarta
série teve um desempenho estatisticamente inferior à terceira. Na comparação
por gênero (R1=1217 e R2=1668) o valor obtido para z=3,49, correspondendo à
rejeição de igualdade entre os gêneros no nível p=0,00003, tendo os meninos
mostrado maior competência na descrição de gravura do que as meninas.

Narração
O desempenho em narração também foi baixo em todos os grupos com a

seguinte variação de desemepnho: 3º AM – de 1,0 até 6,5; 3º PaF  - de 1,0 à 4,5;
4º PaM – de 1,0 a 6,0; 4º PaF – de 1,0 até 4,5; 3º PuM – de 1,0 até 4,0; 3º PuF de
0,5 até 3,0;  4º PuM de 1,0 à 9,0 e 4º PuF de 1,0 à 3,0. Vale dizer que as notas
tenderam a ser muito baixas. A análise de variância não paramétrica aparece na
Tabela 3 em que o melhor desempenho é o dos alunos masculinos da Escola

Tabela 3 –  Comparações do Desempenho em Narração
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Particular (231,5) e o pior dos alunos do 3º PuF (574,5). Entretanto, só quatro
diferenças foram significantes: entre 3º PuF e 4º PaF \9334,5) favorável à Escola
Particular; entre 4º PuF e 4º PaF que novamente foi indicativo de melhor
desempenho para o 4º PaF (318,0), o 4º PaM também foi superior aos mesmos
grupos da Escola Pública, sendo as diferenças respectivamente de 343,0 e 326,5.

Passou-se à comparação que viabiliza comparar em separado cada variável
de interesse da pesquisa. Em relação ao tipo de escola, para Pu obteve-se R1=1976
e U=4,04, para Pa os valores foram R2=1264 e U=116, sendo o do valor de z
associado a p=0,001, ou seja, a escola privada teve um desempenho superior ao
da pública em narração, sendo o teste bidirecional. No caso da variável
escolaridade (unidirecional) o que se registrou foi 3º R1=1777,5, 4º R2=1462,5,
U=602,5 e z=1,90 que corresponde a p=0,06, ou seja, não houve melhoria de
desempenho com significância estatística com a maior escolarização. Em relação
à variável gênero dos participantes obteve-se F R1=1804, M R1=1111, sendo o
valor de U=576 e z=2,15 e o teste bicaudal pode-se rejeitar Ho já que o p associado
a este valor de z é p=0,02, tendo as meninas melhor desempenho.

Discussão
Os resultados inferiores apresentados nesta pesquisa tanto em compreensão

de texto como na produção textual encontram explicações plausíveis na literatura.
Como lembra Tyre (2010), nos últimos três anos, internacionalmente, muitas
mudanças ocorreram no âmbito educacional no que concerne à gênero. As
pesquisas mostram que muitos dos problemas educacionais dos meninos e rapazes
decorrem de não se terem tornado leitores fluentes. O problema começa já no
período da pré-alfabetização onde são menos encorajadas as atividades relevantes
para a formação de repertórios básicos do que o são as meninas. Também se
constatou diferenças entre estratégias quanto a serem mais eficientes para um ou
outro gênero e que vão muito além dos temas enfocados nos textos indicados.
De fato, este quadro de pior desempenho do gênero masculino, que se reflete no
próprio futuro deles, só pode ser superado com atendimento às diferenças de
gênero, especialmente no que concerne à motivação e estratégias de ensino.

Brozo (2010) assevera que nos últimos anos foram desenvolvidos muitos
modelos, estratégias e procedimentos que viabilizam o atendimento diferencial
por gênero. O autor descreve cuidados que vão da motivação à formação do
leitor independente ativo. Todavia, parece que tais conhecimentos não chegam
aos nossos professores que tendem a usar um padrão convencional, arcaico,
mono teórico e que não viabilizam o êxito pretendido. Certamente isto decorre da
formação inicial e da educação continuada que lhes é oferecida, raramente ser
inovadora em relação ao já visto por ele. O mesmo é válido para a escrita.

Por sua vez Silverman & Crandell (2010) apontam que desde a educação
infantil espera-se que na escola práticas e procedimentos específicos sejam usados
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para o desenvolvimento do vocabulário das crianças. Como é uma aprendizagem
que ocorre no contexto social, grande parte do vocabulário é desenvolvida no lar,
no ambiente de vida da criança, todavia o crescimento do número de palavras e
de seu uso correto precisa ser cuidadosamente planejado, em todos os anos
escolares. Estes avanços devem se evidenciar nas competências de leitura e
escrita dos alunos, em desempenho progressivamente superiores (Kirby, 2010).

As dificuldades encontradas entre os alunos podem ser indício de pouca
atenção dada ao domínio de novos vocábulos, o que resulta em falta de
compreensão de texto e escrita muito pobre, breve, frases curtas e incompletas,
sem uso de coesão a despeito de já deverem estar com domínio destas habilidades.

Considerações finais e sugestões
O desempenho dos escolares dos 3º e 4º anos mostrou-se muito baixo.

Poucos foram os alunos que souberam redigir uma narração ou uma descrição
seguindo uma estrutura lógica e utilizando adequação vocabular; também poucos
apresentaram um entendimento correto do texto apresentado em Cloze.

Para tanto, na concepção de que todo professor é também docente de
leitura, espera-se que todos tenham formação e condições de serem modelos de
leitores e formadores de leitores como já em 1977 Witter insistia. Assim,
professores de Ciências e Matemática também precisam dominar e se atualizar,
frequentemente, nas referidas áreas (Wilson, 2011,Witter & Wuo, 2011).

Programas que usam estratégias como leitura unificada, na escola como
um todo, podem ser de grande valia para motivar a leitura, a integração entre
vários níveis de escolaridade, fomentar ideias, desenvolver competências diversas
e criar espaços para cooperação, entre outras possibilidades. Todos esses
programas requerem conhecimento e capacidade de pesquisa e envolvimento
por parte dos professores de todas as disciplinas. A aplicação implica,
necessariamente, em ser feita dentro de um planejamento de pesquisa que permita
detectar evidências do que funcionou ou não, em que conteúdos e se houve
progresso efetivo por parte dos alunos e mesmo o desenvolvimento das
competências dos docentes envolvidos. Como lembram Jewett, Wilson &
Vanderburg (2011), os resultados obtidos, desde que sejam evidências
generalizáveis, podem ter implicações para o ensino no mesmo contexto
educacional e utilizado em outros contextos. Além disso, também apresentam
implicações para pesquisas futuras.

Ressalte-se que estratégias de leitura unificada de todas ou de várias
disciplinas podem ser postas em prática em qualquer nível de escolaridade.
Também é certo que deve haver a educação continuada e diversificada dos
docentes para tornar mais eficiente suas ações e, com isso, melhor atendimento
às diferenças individuais de seus alunos.
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