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RESUMO 
O propósito deste estudo foi analisar o desempenho de alunos do 6º ano do en-
sino fundamental em compreensão de leitura a partir da aplicação de teste Cloze. 
Este teste foi aplicado a 79 alunos de uma escola municipal e de forma coletiva 
com os alunos divididos nas salas dos 6os anos A, B e C. O tema do texto sele-
cionado para a aplicação do teste tinha relação com a disciplina de Ciências. Os 
resultados obtidos mostraram que houve um baixo desempenho dos estudantes 
em relação aos padrões esperados principalmente considerando-se que apenas 
um aluno obteve um nível de compreensão leitora com classificação instrucional, 
ou seja, quando o leitor compreende somente o suficiente para sua compreen-
são. Tal resultado deixa claro que parte da dificuldade apresentada com relação 
à disciplina de ciências pode ter associação direta com a compreensão leitora 
dos alunos e que ações interventoras devem ser propostas no sentido de minimi-
zar as deficiências encontradas e diagnosticadas qualitativamente e quantitati-
vamente pelo teste Cloze. 
PALAVRAS-CHAVE: compreensão leitora, conteúdos escolares. Teste cloze.  

 

UNDERSTANDING THE READER SCIENCES DISCIPLINE IN STU DENTS OF 6 
YEAR ELEMENTARY SCHOOL 

ABSTRACT  
The purpose of this study was to analyze the performance of students in the 6th 
year of high school in reading comprehension from the Cloze test application. 
This test was given to 79 students of a municipal school with students divided in 
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groups (A, B and C). The theme selected for the application of the test text was 
related to the discipline of Sciences. The results showed that the student per-
formance was too low in relation to expected standards, especially considering 
that only one student has obtained a level of reading comprehension with instruc-
tional classification, i.e., when the reader understands just enough for your under-
standing. This result makes it clear that the difficulty presented in relation to the 
Sciences discipline has direct          association with the reading comprehension 
of students and, therefore, intervening actions should be proposed in order to        
minimize the deficiencies found and diagnosed qualitatively and quantitatively by 
the Cloze test. 
KEYWORDS:  Cloze test, Reading comprehension, school content. 

 

INTRODUÇÃO 
Na formação cognitiva e social da criança a leitura é um instrumento essencial, 

pois ocupa um importante papel não só na vida humana, mas principalmente no sis-
tema escolar. O leitor precisa exercer um papel ativo ao ler um texto, fazendo a leitu-
ra e conseguindo compreender e fazer inferências sobre o conteúdo abordado. 

Contudo, dentro das salas de aulas nos ensinos fundamentais, a compreensão 
leitora vem sendo foco de estudo e debates há muitos anos, pois a criança está vi-
vendo um momento onde há um excesso de informação que demanda uma grande 
compreensão, no entanto, para que isso ocorra, ela terá que dominar a leitura. A 
deficiência da compreensão em leitura vem sendo analisado como um dos principais 
obstáculos no processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com NOÉ (2010, p. 31) para que aconteça a leitura é necessário que 
se tenha uma habilidade fonêmica, a decodificação dos vocábulos e a apreensão do 
significado transmitido pelo texto. No entanto, a compreensão leitora dependerá do 
conhecimento prévio do leitor que deverá fazer associações entre o seu conheci-
mento e o conteúdo abordado no texto. 

 O aspecto mais básico da leitura relaciona-se com a compreensão, posto que 
sem compreensão não se pode efetivamente dizer que a leitura ocorreu. 

O pensamento crítico é uma habilidade promovida pela leitura, quanto maior for o 
acesso a textos, livros, maior será o pensamento crítico do aluno. Entretanto, é ne-
cessário que a escola promova diversas atividades que desenvolva as habilidades 
de leituras nos estudantes. Sendo necessário que a leitura seja analisada não so-
mente como decodificação de signos linguísticos, mas como uma habilidade que a 
pessoa tem de compreender, analisar e fazer inferências de seu conhecimento pré-
vio com o que ele esta lendo. Promovendo assim uma compreensão ampla do con-
teúdo. 

Partindo do pressuposto que a compreensão leitora é um comportamento com-
plexo composto por várias habilidades e de difícil avaliação, o primeiro passo foi 
pensar em um instrumento que obtivesse resultados confiáveis para um diagnóstico 
de compreensão da leitura. Um instrumento que vem sendo utilizado para avaliar a 
compreensão leitora é o teste Cloze. 

Esse teste foi criado em 1953 e para sua aplicação é necessário à escolha de um 
texto com aproximadamente duzentos vocábulos, sendo omitidos todos os quintos 
vocábulos e colocado no lugar um traço do mesmo tamanho dos vocábulos retira-
dos. Durante a aplicação é solicitado ao leitor que faça, brevemente, a leitura do tex-
to, em seguida complete os espaços em branco com as palavras que estejam de 
acordo com o contexto. (SANTOS & OLIVEIRA, 2010, p. 82). 
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De acordo com SANTOS (2011, p. 2) alguns estudos no Brasil, no ensino funda-
mental, demonstram que o teste Cloze ocorre de forma preventiva para o sucesso 
escolar, tendo em vista que quanto “mais elevados os escores alcançados, maior o 
rendimento escolar geral”. Logo, a aplicação deste teste torna-se um importante ins-
trumento preditivo para analisar e identificar problemas que afetam o desempenho 
escolar dos alunos.  

O teste Cloze foi escolhido como um instrumento de prevenção e análise na ava-
liação do processo da compreensão leitora dos alunos do 6º ano A, B e C, do ensino 
fundamental de uma escola municipal, com o intuito de compreender o insucesso 
escolar e promover ações que possam sanar os déficits na compreensão leitora 
desses alunos. O teste foi aplicado na disciplina de Ciências com um texto denomi-
nado “Puberdade”, sendo que o conteúdo abarcado nesse texto foi trabalhado, em 
sala de aula, anteriormente pelo professor regente. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho trata-se de um estudo de corte transversal, com amostra de 
conveniência. Foram incluídos neste estudo nº 79 discentes da série 6º ano do Fun-
damental I de uma Escola Municipal.  

Com a finalidade de medir a compreensão de leitura foi aplicado o teste Cloze de 
texto da disciplina de Ciências (Anexo I). O critério de interpretação foi o número de 
acertos obtidos nos dois textos, cuja forma de correção foi literal, sendo que era atri-
buído um ponto para cada resposta idêntica à palavra omitida. A partir da correção 
são considerados três níveis de compreensão 

• Quando os acertos chegam ao nível de 44%, considera-se que o nível de 
compreensão é de frustração, sendo assim o leitor não consegue com-
preender o que lê. 

•  Quando os acertos variam de 44,1% a 57%, é o chamado nível de 
compreensão instrucional, neste caso o leitor assimila somente o 
suficiente para sua compreensão, e o último nível, 

•  Quando o leitor atinge uma pontuação acima de 57%, chamado de nível 
independente, considera-se que o leitor possui um nível de compreensão 
autônoma acerca do que lê. 
 

 A análise estatística foi realizada de modo descritivo (frequência absoluta e 
relativa, média, desvio padrão) e inferencial com a análise de variância e teste Post 
hoc de Tukey, com nível de significância para p<0,05. As análises foram realizadas 
utilizando-se o software SPSS for Windows, versão 20.0. Gráfico 1, aplicação do 
teste Cloze aos alunos do 6 ano do Ensino Fundamental I. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Posteriormente a aplicação dos testes, os resultados foram lançados em uma 
planilha, para serem interpretados e analisados. Com os resultados obtidos, foram 
produzidos gráficos, os quais serão apresentados e discutidos a seguir. Na figura 1 
os resultados são referentes á media e ao desvio padrão observados para as três 
turmas do 6º ano do Ensino Fundamental I submetidas ao teste. 

Podemos observar, de acordo com a Figura 1, que os alunos do 6ª ano A e B a-
presentam uma média de acertos e dos desvios padrão calculados. O 6º ano A te-
nha apresentou uma média de acertos maior que as demais turmas.  No 6º ano B 
percebemos um maior desvio padrão em relação às turmas A e C, indicando que 
nela há uma maior heterogeneidade de resultados, ou seja, o desempenho individual 
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entre os alunos apresenta uma grande diferença, em relação á compreensão leitora. 
Contudo, no 6º ano C observamos que os alunos apresentam a menor média de a-
certos, mas também apresentam o menor desvio padrão, logo, nesta sala o nível de 
compreensão em leitura é semelhante. Entretanto, de acordo com a análise de vari-
ância não há uma diferença significante entre as três séries p≥0,05. 

 

 
 

FIGURA 1:  Média e desvio padrão dos acertos das 
três turmas do 6º ano Ensino Fundamental I sub-
metidos ao teste Cloze. 

 
Com as análises das 3 turmas do 6º ano do Ensino Fundamental I , foi possível 

observar que não temos uma diferença significante entre elas, apesar de termos um 
aluno no nível instrucional no 6º C. Contudo, a complexidade de os alunos estarem a 
maioria no nível de frustração, demonstra que a dificuldade não é apresentada so-
mente com relação a disciplina de ciências, mas a sua complexidade é ainda maior 
pois de acordo com o teste Cloze está associado à compreensão leitora do aluno, 
pois os alunos não conseguiram interpretar corretamente o assunto do texto. Isto 
pode ser observado claramente na Figura 2, que demonstra os resultados obtidos de 
acordo com o nível de compreensão leitora dos alunos. 
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FIGURA 2: Nível de compreensão de leitura dos alunos das três tur-
mas do 6º ano do Ensino Fundamental I submetidos ao teste Cloze. 

 

 Alguns estudos nos mostram que a compreensão leitora de um texto exige 
uma postura leitora e cognitiva do leitor o que, muitas vezes, a escola não propor-
ciona. Esta postura é responsável pelo processo de atribuir significado ao texto. Es-
se significado atribuído àquilo que lemos (ou ouvimos ou vemos) ocorre a partir dos 
nossos conhecimentos prévios, a partir daquilo que já sabemos, do que já fazia par-
te da nossa bagagem experiencial. De acordo com SMITH  (1989), o papel dos pro-
fessores de leitura pode ser resumido em poucas palavras – é o de garantir que as 
crianças tenham demonstrações adequadas da leitura, que possam usá-la para fina-
lidades evidentemente significativas. Quando as crianças veem pouca relevância na 
leitura, então os professores devem criar estratégias que façam o aluno descobrir 
algo interessante nesse processo. 
 No entanto, como nos mostram os resultados aqui apontados com este estu-
do a não existência da relação do leitor com o texto Uma relação dialógica, ou seja, 
o leitor dialoga com o texto para compreendê-lo, faz antecipações, utiliza conheci-
mentos prévios e cria a sua compreensão não está ao alcance do aluno leitor tor-
nando esta relação desmotivante no aprendizado do conteúdo específico da discipli-
na. Tendo em vista que muitos alunos, mais precisamente os de escolas públicas, 
não permanecem na escola por muito tempo, interrompem muitas vezes os estudos 
por conta própria ou pela falta de professores e tantos outros problemas, o estudo 
desses alunos se torna deficiente, com muitas lacunas a serem preenchidas. 
 Os resultados apontam que esta lacuna linguística e textual não acontece 
somente nas aulas de língua portuguesa, bem como em qualquer disciplina que exi-
ja leitura significativa. De acordo com SMITH (1989) em “Leitura Significativa”, o alu-
no, no ato de leitura, ativa seus conhecimentos prévios; a leitura faz parte de suas 
vidas constantemente: em casa, ao se locomover para a escola, nas placas, nos 
meios de transporte e etc. Quando estudos como o aqui apresentado apontam que 
estes alunos não conseguem fazer uma leitura significativa, ou melhor, com com-
preensão leitora é preciso pensar em estratégias que incentivem aos alunos e pro-
fessores na busca pelo desenvolvimento das práticas leitoras na formação social 
deste indivíduo.  
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CONCLUSÃO 

As análises realizadas a partir dos resultados do teste Cloze apresentam pontua-
ções baixas em todas as sessões, que remetem a frustração nas três salas de 6º 
ano, do ensino fundamental I. Mediante aos dados apresentados é importante res-
saltar que é de forma positiva a aplicação deste teste para que possamos compre-
ender a capacidade leitora dos alunos. Contudo um parêntese foi aberto e que deve 
ser amplamente discutido no meio escolar que é um olhar ímpar para o nível de ca-
pacidade leitora dos alunos, já que obtivemos apenas um aluno com o nível instru-
cional. No entanto, sabe-se que há ainda lacunas no conhecimento que se remetem 
à relação entre a compreensão da leitura e outras habilidades básicas, o que neces-
sitam serem amplamente exploradas no meio escolar, que vão além da sala de aula. 

É importante ressaltar que mediante os dados apresentado o teste Cloze é um 
instrumento diagnóstico e remediativo de compreensão da leitura, sendo que sua 
aplicação é de extrema relevância no contexto escolar. Logo, a partir dos resultados 
obtidos, percebemos que este teste deve ser aplicado em anos iniciais do Ensino 
Fundamental I, para que problemas na compreensão leitora possam ser sanados até 
a 3º série do Ensino Médio, para que alunos que entrarem em uma universidade 
consigam alcançar o nível independe. 
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ANEXO 1 

PUBERDADE 
Quando somos crianças nosso corpo parece não ter diferença de menino pa-

ra menina; a única diferença que percebemos nessa idade são os órgãos genitais, 
que na maioria das vezes chamamos por outros nomes. 

Na adolescência nosso corpo começa a mudar, e muitas vezes ficamos preo-
cupados/as com essas mudanças. Não sabemos muito bem o que está acontecen-
do. As mudanças não acontecem somente no nosso corpo, muita coisa começa a 
mudar!!!  

A fase de criança começa a se despedir quando percebemos que o nosso 
corpo está mudando, ou seja, começamos a crescer, o corpo se modifica, os pelos 
começam a aparecer, e, sem sabermos, começamos a sentir vergonha de muitas 
dessas mudanças...  

Mas, por que todas essas mudanças acontecem? 
Essas mudanças acontecem por causa dos hormônios, substâncias que te-

mos em nosso corpo, que são "mensageiros químicos" que determinam onde e co-
mo nosso corpo vai se modificar e/ou crescer. Assim, os hormônios de crescimento 
são tão importantes quanto os hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona 
produzidos pelo ovário da mulher, e a testosterona, produzido no testículo do ho-
mem.  

Além disso, outras partes do nosso corpo também produzem outros hormô-
nios que estão também envolvidos com essa transformação. Por exemplo, a hipófi-
se, que é uma pequena glândula localizada no nosso cérebro, produz alguns hor-
mônios que, por sua vez, enviam mensagens para os ovários na mulher e para os 
testículos no homem para que eles comecem a produzir os hormônios sexuais, e, 
assim amadurecer os óvulos na mulher e a produzir espermatozóides no homem.  

Ainda existem outros hormônios, como a prolactina e os andrógenos, que 
também ajudam na transformação do nosso corpo de criança para adolescente. Há 
também outras substâncias que participam dessas transformações e que não são 
hormônios - são os neurotransmissores, substâncias que têm a função de transmi-
tir os impulsos nervosos de um hormônio a outro . 

Todos esses hormônios e substâncias químicas vão fazer com que o nosso 
corpo comece a mudar e ganhar novas formas. 

Fonte: http://www.adolescencia.org.br  


