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RESUMO 

A leitura é considerada por muitos estudiosos um instrumento essencial para auxiliar o 

indivíduo na construção do conhecimento e na aquisição de significados, pois, segundo 

Kleiman & Moraes (2003), o aprimoramento na capacidade de ler resulta também no 

aprimoramento da capacidade de aprender, indo além da recepção de informações, por 

isso entendemos ser de grande importância trabalhar a leitura em aulas de química, a 

fim de promover uma apreensão do conhecimento mais próxima de uma alfabetização 

científica. Estudos revelam que os professores de Ciências não possuem conhecimento 

teórico para trabalhar a leitura com seus alunos a partir do modelo interativo-construtivo 

(Queiroz, 2004). Com isso, buscou-se nesta pesquisa identificar o perfil de leitores dos 

alunos da licenciatura em química, a fim de compreendermos as visões que eles 

possuíam a respeito da leitura no ensino de química como também promover momentos 

de leitura mediados pelo professor formador e auxiliados pelo pesquisador utilizando-se 

das estratégias de leitura de Solé (2008), para que pudéssemos classificar o perfil de 

leitores dos graduandos. A partir desses momentos de leitura, buscamos identificar a 

linguagem utilizada pelos graduandos e, também, se estes conseguiam compreender os 

textos lidos. Os pesquisados cursavam as disciplinas Pesquisa em Ensino de Química e 

Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química da UFS. Essa identificação 

tinha por finalidade compreender que tipos de leitura eram realizadas pelos licenciandos 

e de que forma eles concebiam a leitura no ensino de química. Utilizamos, como 

instrumento de coleta de dados, um questionário aberto com perguntas referentes à 

temática e um artigo científico retirado da revista Química Nova na Escola. A análise 

dos dados foi feita pela interpretação dos resumos e das falas elaboradas pelos 

pesquisados, utilizando como referencial de análise as ideias de Bakhtin (2011) e Solé 

(2008), que foram utilizados também como referencial teórico. Este processo de análise 

teve por finalidade questionar os sentidos estabelecidos em suas diferentes formas de 

produção que podem ser verbais ou não verbais, sendo suficiente que sua materialidade 

traga sentido para a sua interpretação. A partir da análise dos dados, compreendemos 

que a leitura é pouco valorizada no processo de formação dos licenciandos em Química 

da UFS, e que isso corrobora para uma postura de leitor passivo, ou seja, aquele que não 

interage com o texto e que apenas o lê de forma superficial (Solé, 2008). 

 

Palavras Chaves: Leitura Científica, Ensino de Química, Formação de Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

Reading is considered by many scholars essential to assist the individual in the 

construction of knowledge and the acquisition of meanings instrument, because, 

according to Kleiman & Moraes (2003), the improvement in the ability to read also 

results in improving the ability to learn, going Apart from receiving information, so we 

believe it is very important work to read in chemistry classes in order to promote a 

closer apprehension of knowledge of scientific literacy. Studies show that science 

teachers have no theoretical knowledge to work with their students to read from the 

interactive - constructive model (Queiroz, 2004). Thus, in this study we sought to 

identify the profile of readers of the students of the degree in chemistry in order to 

understand the views they had about reading in teaching chemistry and also provide 

moments of reading mediated teacher trainer and assisted by researcher using the 

reading strategies of Solé (2008), so we could classify the profile of undergraduate 

readers. From these moments of reading, we seek to identify the language used by 

undergraduates and also if they could understand the texts read. Respondents attending 

the disciplines of Chemistry Education Research and Methodology and Instrumentation 

for the Teaching of Chemistry at the UFS. This identification was designed to 

understand what types of reading were performed by undergraduates and how they 

conceived of reading in teaching chemistry. Used as an instrument of data collection, an 

open questionnaire on the topic and a scientific article taken from the New School 

Chemistry magazine. Data analysis was done by interpreting briefs and statements 

prepared by researchers, using as a benchmark for analyzing the ideas of Bakhtin (2011) 

and Solé (2008), which were also used as a theoretical framework. This review process 

was intended to question the meanings set out in its different forms of production which 

can be verbal or non-verbal, it is sufficient that its materiality sense to bring its 

interpretation. From the data analysis, we understand that reading is undervalued in the 

training of undergraduates in Chemistry from UFS process, and it corroborates a posture 

of passive reader, in other words, one that does not interact with the text and that only 

the read superficially (Solé, 2008). 

 

 

Keys words: Scientific Reading, Teaching of Chemistry, Teacher Training. 
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1. Introdução 
 

O presente trabalho surgiu da inquietação percebida durante estudos feitos em 

disciplinas que orientavam as pesquisas desenvolvidas para a construção do projeto de 

conclusão da graduação. Nessas disciplinas se discutiam estratégias de ensino que 

auxiliassem os alunos na aprendizagem da química, dentre tais propostas, foi solicitado 

pela professora formadora que trabalhássemos com textos, isso me levou a buscar 

conhecimentos a respeito da importância da leitura na construção do saber científico. 

Diante dessa exigência, comecei a me questionar em como trabalhar a leitura 

com uma turma da 2° série do ensino médio e ainda levantar questões voltadas à 

química a partir da leitura do texto. Comecei, então, a pesquisar a respeito dessa 

temática e, no decorrer dos estudos, diversos questionamentos surgiram, mas a minha 

maior preocupação era em como fazer da leitura um momento prazeroso e divertido 

para os alunos. Encontrei nas estratégias de leitura (Solé, 2008) uma possibilidade para 

viabilizar a leitura de textos em sala de aula, pois auxiliava na compreensão do texto a 

partir de três etapas de leitura, que serão explanadas com maior clareza no capítulo que 

esclarece o referencial teórico utilizado nessa investigação.  

O primeiro desafio tinha sido superado, pois já sabia como seria realizada a 

mediação da leitura com os estudantes, o próximo passo era encontrar um bom texto 

que trouxesse informações que fossem atrativas. Com isso, comecei a pensar em qual 

temática o texto deveria abordar e como encontraria um texto que trabalhasse também 

temas relacionados a conteúdos químicos, que contemplasse todos esses requisitos sem 

ser muito extenso, pois tinha o conhecimento empírico de que os jovens brasileiros, em 

sua maioria, não possuem o hábito nem o gosto de efetuar leituras. Depois de muito 

pesquisar, percebi que não encontraria um texto que abordasse todos os aspectos que eu 

desejava, então, conversando com o professor formador, este me aconselhou a elaborar 

o texto. Comecei a ler diversos trabalhos que possuíam ao menos um dos aspectos que 

eu esperava e a partir dessas leituras elaborei o meu texto. Após superar todas essas 

dificuldades, a leitura mediada foi realizada com os alunos fazendo algumas adaptações 

das estratégias de leitura de Solé (2008).  

Percebi que, mesmo me preocupando com todos os fatores que citei 

anteriormente, alguns alunos se quer participaram da atividade, porém, como o meu 

tempo com eles era limitado, não tive oportunidade de rever os problemas ocasionados 
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na aplicação do meu projeto quanto à leitura e assim tentar minimizá-los. Decidi então 

continuar a realizar pesquisas dentro da temática da leitura em ensino de ciências. À 

medida que me aprofundava nos conhecimentos referentes à leitura, me identificava 

ainda mais com o tema e ficava ainda mais fascinada por este universo. Comecei a 

entender que grande parte das dificuldades de compreensão dos conteúdos químicos por 

parte dos alunos estava relacionada a não apreensão dos escritos que traziam esses 

conceitos, logo, vi que o problema não estava na compreensão dos conceitos pertinentes 

à química, mas também na forma como esses alunos liam. 

 Dessas pesquisas, surgiram trabalhos que contribuíram para a minha formação 

de pesquisadora, trabalhos estes apresentados em congressos como o I Encontro Luso-

Brasileiro Sobre o Trabalho Docente (ANDRADE, MELO, SOUZA e NETO, 2011), o 

ENEQ (Encontro Nacional em Ensino de Química), (ANDRADE, MELO, SANTOS e 

SOUZA, 2012) EDUCERE Congresso Nacional de Educação, (ANDRADE, MELO, 

SANTOS e TEIXEIRA, 2013) e tantos outros eventos que proporcionam momentos 

ímpares sobre as temáticas referentes à pesquisa no campo da educação e também sobre 

as perspectivas a respeito da leitura e da linguagem no ensino de ciências.  

Foi durante a escrita destes artigos que pude conhecer as concepções a respeito 

da leitura de diversos autores, como Freire (1997), Kleiman (2002), Silva (2000) e 

Queiroz (2004). Essa última mais profundamente, pois tive o prazer de conhecê-la e de 

participar de um mini-curso apresentado por ela no ENEQ que levantaram questões a 

respeito da linguagem no ensino de química.  

Buscando melhorar a consistência da análise dos dados coletados para a escrita 

dos artigos apresentados nos eventos descritos acima, apoderei-me de textos de Orlandi 

(2003) que abordavam aspectos da análise do discurso de linha francesa (AD), tendo 

também a oportunidade de ler alguns textos de Pêcheux (1993) precursor dessa linha de 

pesquisa. Após essas leituras passei a olhar com maior curiosidade as diversas formas e 

modalidades de linguagem utilizadas em nossa sociedade, sejam elas cotidianas,  

corriqueira, tecnológica, científica e artística na forma escrita ou oral. Queria 

compreender como essas modalidades eram construídas pelo sujeito.  

Assim passei a olhar para a AD como uma importante fonte de conhecimento 

para o enriquecimento dos meus estudos, pois acredito que, ao fazer uso de alguns 

aspectos da AD, construo neste trabalho um olhar para a educação em ciências que 

abrange a complexidade e a subjetividade envolvidas no processo de aprender e ensinar 
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ciências, a partir do qual é possível pensar a leitura não apenas como um veículo de 

transmissão de informações, mas também de construção dos sentidos e dos sujeitos. 

No ano de 2012, fui aprovada na seleção de mestrado no Núcleo de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Matemática - NPGECIMS/UFS. A escolha deste 

núcleo ocorreu por contemplar linhas de pesquisas envolvidas com o ensino de ciências. 

A partir de então, iniciei meus estudos nas disciplinas, certa de que minha pesquisa seria 

realizada no campo da leitura, e que não seria necessário fazer muitas modificações, 

porém, à medida que novas leituras foram feitas, no decorrer das disciplinas cursadas, 

percebi o quão complexo era realizar uma pesquisa e que muitos cuidados deveriam ser 

tomados para que fosse possível obter resultados que trouxessem contribuições ao 

ensino de ciências, além de ter, também, que me adaptar aos padrões científicos de 

pesquisa. Desta forma, muitos aspectos foram mudados e/ou aprimorados, mas o meu 

comprometimento era com a leitura no ensino de química. 

No primeiro ano de mestrado novas ideias surgiram e diversas leituras 

direcionaram a ampliação do meu conhecimento a respeito do papel da leitura no ensino 

de química, bem como sobre a importância desta para a compreensão dos conteúdos 

científicos. Nesse contexto intensifiquei minhas leituras para compreender que aspectos 

da leitura já haviam sido abordados por outros pesquisadores, e ainda, que autores 

tinham as mesmas preocupações que as minhas. No decorrer dessa busca encontrei 

diversos autores que trabalhavam diferentes temas a respeito da leitura.   

Nosso levantamento bibliográfico acusou que as pesquisas relacionadas à 

Leitura no Ensino de Química cresceram numericamente de 2006 em diante, sendo que 

obteve uma elevação significativa de 2007 a 2009. Essas pesquisas se concentram na 

região sudeste do país, principalmente nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Um 

estudo mais aprofundado sobre o assunto nos mostrou que tais regiões possuem grupos 

de estudos que buscam ampliar as concepções no âmbito da linguagem, como o Grupo 

de Pesquisa em Ensino de Química de Santa Catarina (GPEQsc), o da Universidade 

Federal de Minas Geras (UFMG), e o  grupo de pesquisa da Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar). 

 Nesse sentido, cinco artigos foram encontrados no periódico Enseñanza de las 

Ciencias e produzidos pelo grupo de pesquisa da UFSCar, são eles: “Contribuições da 

leitura de um texto de Bruno Latour e Steve Woolgar para a formação de estudantes em 

um curso superior de Química”, (ZANON, ALMEIDA e QUEIROZ, 2007), 

Construção participativa do material didático “Comunicação e linguagem científica: 
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guia para estudantes de Química”, (OLIVEIRA e QUEIROZ 2007), “Apropriação da 

linguagem científica por alunos de iniciação científica em Química: considerações a 

partir da produção de enunciados científicos”, (MASSI, FERREIRA e QUEIROZ, 

2008), “Concepções a respeito da construção do conhecimento científico: uma análise 

a partir de textos produzidos por estudantes de um curso superior de química”, 

(REZENDE, FERREIRA e QUEIROZ, 2010) e “Características discursivas de artigos 

de divulgação científica relacionados à química”, (FERREIRA e QUEIROZ, 2012).  

Todos os artigos citados anteriormente trabalharam no campo da linguagem, ora 

relacionados à leitura, ora referentes à linguagem científica e aprimoramento do 

discurso a partir da leitura de textos científicos. 

Dentre os autores dos trabalhos analisados, percebemos uma predominância de 

alguns, entre os quais se destacam Queiroz (2004), Moraes (2006), Ferreira (2010), 

Oliveira (2007), Ribeiro (2007). Dentre os citados, o autor que mais possuía trabalhos 

comprometidos com a leitura foi Queiroz, pesquisadora e coordenadora da área de 

linguagem em Ensino de Química. A autora também é adotada em muitos trabalhos 

encontrados como referencial teórico, isso nos mostra a credibilidade do trabalho 

executado por ela. 

Esse levantamento me proporcionou visualizar as diferentes vertentes que vem 

sendo pesquisadas no campo da leitura e da linguagem em ensino de ciências, e deixou-

me mais convicta da importância e das contribuições que nosso estudo traria para o 

ensino de ciências.  

Através dessas pesquisas, constatei que na região do Nordeste, na qual me 

encontro inserida, pouquíssimos trabalhos relacionados a esta abordagem foram 

produzidos, e ainda aqueles que foram produzidos em outras regiões possuem enfoques 

diferentes daquele que trago neste trabalho.  

Pude evidenciar também que a leitura é importante na construção de cidadãos 

críticos e participativos, pois estamos inseridos em uma sociedade cada vez mais 

exigente e competitiva, que demanda dos cidadãos um alto grau de compreensão dos 

textos e argumentação para a convivência em sociedade, onde aquele que não 

argumenta a respeito dos seus direitos não é ouvido, já que tudo deve ser fundamentado. 

Assim como na vida em sociedade, a vida acadêmica voltada para a área das 

ciências exige cada vez mais dos seus estudiosos a capacidade de interpretação, visto 

que, toda a ciência é baseada em explanações de pesquisadores que se dedicam ao 
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estudo de algum fenômeno. Essas interpretações os levam a elaboração de leis e teorias 

que são à base da ciência e que são satisfatórias para explicar determinados fenômenos. 

No mundo científico e social é necessário interpretar de forma coerente aquilo 

que se lê ou que se vivencia, pois são essas compreensões que constroem em nosso 

mundo cognitivo as concepções acerca dos conceitos que são apresentados nesses 

escritos ou que podem ser visualizados na ocorrência de alguns fenômenos.  

Entendemos que é de grande relevância trabalhar a leitura de textos em aulas de 

ciências, pois, os professores formadores devem preocupar-se em auxiliar os 

licenciandos na compreensão dos escritos, para que, estes últimos possam entender, 

com coerência, a temática apresentada nos textos lidos. Um dos espaços para o 

desenvolvimento dessas habilidades deve ser o ambiente escolar, onde a leitura é fator 

importante no processo de ensino e aprendizagem, pois é a partir desta que se constroem 

os conhecimentos referentes às diversas áreas de estudo.  

De acordo com Silva (1999), o professor de Ciências é considerado também 

professor de leitura, portanto, ler e escrever são habilidades que devem ser trabalhadas 

também em aulas de química, para auxiliar os leitores na aquisição de conhecimentos, 

seja no campo escolar ou na vida em sociedade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), (BRASIL, 

2000) também apontam as habilidades e competências relacionadas com a escrita e 

leitura, que devem ser desenvolvidas a partir do estudo da Química, tais como:  

 

 

Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química 

e vice-versa. Utilizar a representação simbólica das transformações 
químicas e reconhecer suas modificações ao longo do tempo. Traduzir 

a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: 

gráficos, tabelas e relações matemáticas (PCNEM, Brasil, p.39, 2000). 

 

Outro documento educacional, as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Química (DCN) (BRASIL, 2001), apresentam pontos que se referem à busca de 

informação, comunicação e expressão, definindo habilidades e competências a serem 

adquiridas pelo graduando, como saber esclarecer através da escrita científica projetos e 

resultados de pesquisas, ler, compreender e interpretar artigos científicos. Essas são 

habilidades comuns tanto ao bacharel quanto ao licenciado em Química. 

Especificamente para o licenciado, acrescenta-se ainda, a capacidade de escrever e 
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avaliar criticamente materiais didáticos como livros e apostilas. Por isso, torna-se cada 

vez mais importante inserir a leitura nas aulas de química para que tais habilidades 

possam ser adquiridas pelos seus estudiosos.  

No início da sua prática, a leitura era considerada simplesmente como um meio 

de receber uma mensagem, porém, no mundo contemporâneo, a leitura passa a ser vista 

como um processo mental complexo, que muito contribui para o desenvolvimento do 

intelecto. Esse processo requer do leitor habilidades que colaborem para a 

transformação dos símbolos gráficos em conceitos intelectuais, para isso, faz-se 

necessário um grande esforço da atividade cerebral, que fará o armazenamento daquilo 

que se lê. Para Kleiman e Moraes, (2003, p. 126) a leitura é “atividade cognitiva por 

excelência pelo fato de envolver todos os processos mentais”.  

Por essas razões, percebe-se que a leitura é uma das mais importantes formas de 

aprendizagem, pois, ainda segundo Kleiman (2003), estudos psicológicos demonstram 

que o aprimoramento na capacidade de ler resulta também no aprimoramento da 

capacidade de aprender, indo além da recepção de informações. No entanto, essa 

apreensão só é efetiva quando o leitor é capaz de compreender os textos lidos, o que, na 

maioria das vezes, não ocorre.  

Nesse sentido, Queiroz (2004) aponta em seus estudos que os professores de 

Ciências não possuem conhecimento teórico para trabalhar a leitura com seus alunos a 

partir do modelo interativo-construtivo, que segundo (SOLÉ 2008, p.22, grifo do autor) 

“... é um processo de interação entre o leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer 

[obter uma informação pertinente para] os objetivos que guiam sua leitura”. A leitura é 

ainda pouco utilizada na formação de professores de Ciências, e esses, por sua vez, 

também não a utilizam em sua prática, provocando assim um círculo vicioso da não 

prática da leitura interativo-construtivo, gerando a não efetivação da aquisição das 

temáticas abordadas nos textos sugeridos para a leitura durante a graduação. Em função 

de todos os aspectos envolvidos na problemática da leitura no ensino de Ciências, a 

formação docente assume, nesse contexto, um lugar central. 

Sabemos que a formação do professor não se efetiva única e exclusivamente 

dentro da academia, e que esta pode e deve ser complementada pelos diversos tempos- 

lugares da vida humana em sociedade, contudo, a formação inicial assume um papel 

decisivo na construção do profissional professor. Tal formação deve também 

possibilitar ao professor a capacidade de mediação da leitura para que o maior número 

possível de sujeitos possa ter acesso à cultura científica e possa compreendê-la de forma 
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a perceber como esta é construída, suas relações com a sociedade, tecnologia e 

ambiente, e também forneça um aporte teórico-metodológico para que os professores 

possam vir a trabalhar a leitura em aulas de ciências, de forma significativa. 

Compreendemos que a formação do professor também contempla essas 

vertentes, e por isso torna-se importante capacitar os professores em formação para a 

utilização dessa prática, no âmbito das ciências, especificamente na química, pois se 

trata de uma ciência muito abstrata e de difícil compreensão, e a utilização de textos, se 

lidos de forma interativa e construtiva, podem ser fatores minimizadores dessas 

dificuldades. Porém, a partir dessas reflexões, pergunto-me:  

 Como inserir a leitura na formação desses professores?  

 Em que disciplinas da graduação a leitura deve ser abordada?  

 Será que há tempo no decorrer da graduação de contemplar também essa temática, 

que parece menos importante que os cálculos, equações, leis e teorias? 

A introdução da leitura no âmbito da formação de professores de química deve 

ser encarada com seriedade, os professores formadores devem, não apenas, sugerir que 

os professores em formação façam leituras, isoladas, de capítulos de livros ou de artigos 

científicos, essas leituras devem ser acompanhadas, monitoradas e, o mais importante, 

devem ser mediadas, pois são essas leituras que trarão aos licenciandos os saberes 

necessários a sua concepção enquanto profissionais da educação. 

 Por tudo isso, é preciso que momentos de leitura sejam concretizados em aulas 

de ciências e que o professor atuante em sala tenha domínio de leitura e de 

interpretação, sendo orientado a essa prática ainda em sua formação inicial, para que 

compreendam que o exercício da leitura é importante para a compreensão dos saberes 

escolar e sua utilização na leitura do mundo que o cerca.  

Dessa forma, acreditamos ser justificável trabalhar a leitura com alunos de 

graduação da Licenciatura em Química, a fim de aproximá-los dos saberes necessários e 

possibilitar a reflexão de suas ações em sala. 

Em vista disso, nossos sujeitos e o contexto da pesquisa passaram a ser os 

licenciandos do curso de Química Licenciatura, da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). Pensou-se no decorrer da pesquisa, refletir sobre a leitura na formação inicial 

destes, e para iniciar nossas reflexões, objetivamos investigar o perfil de leitores dos 

licenciandos, pois entendemos que esse conhecimento era fundamental para a tomada de 

decisões pedagógicas para o ensino e a promoção da leitura com os futuros professores, 

visto que a leitura deve ser assumida também como responsabilidade de todos e não 
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somente do professor de letras. Consequentemente, buscamos promover a interação dos 

graduandos do curso de licenciatura em química com o universo da leitura e da escrita 

para que eles fossem capazes de promover o ato de ler em suas aulas, já que esta é 

utilizada como primeira ferramenta em todos os campos da aprendizagem.  

Temos conhecimento do quão extenso são os conteúdos e habilidades 

necessárias à formação de um jovem que ingressa no curso de Química Licenciatura, e 

sabemos que muitas disciplinas são fundamentais para a formação do ser professor. O 

que está em questão não é criar dúvidas a respeito de que pontos dessa graduação são 

mais ou menos importantes, pois, sabemos que para formar um professor, uma série de 

fatores são necessários para que tenhamos profissionais capacitados e aptos a ensinar a 

respeito  dos conceitos que lhes foram apresentados no decorrer da sua formação. O fato 

é que não podemos fechar os olhos para as questões e temáticas que vêm sendo 

levantadas pelas pesquisas atuais. Essas novas necessidades, incluindo a leitura, se 

mostram também importantes para essa formação, então, o que se sugere é que se 

incluam essas temáticas nas disciplinas já existentes. A leitura, por exemplo, pode muito 

bem ser inserida nas diversas disciplinas que permeiam o curso, tanto na área de exatas 

quanto na área de ensino. Essa inserção deve ocorrer de forma efetiva e não superficial 

como se costuma fazer. 

Portanto, nossa pesquisa tem como primeiro objetivo levantar o perfil de leitores 

do curso de química licenciatura, que cursavam as disciplinas Pesquisa em Ensino de 

Química e Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química, pois entendemos 

que nestas disciplinas os licenciandos seriam “obrigados” a realizar leituras, e como 

segundo objetivo buscou-se classificar esses perfis, proporcionando a estes graduandos 

um aporte teórico-metodológico sobre a leitura, com aulas onde eram utilizados textos 

que falavam sobre a pesquisa em Ensino de Química, sua importância e quais temáticas 

eram mais pesquisadas na atualidade, pois segundo Solé (2008) é importante que os 

textos tragam informações que serão necessárias aos leitores, e, como as disciplinas 

trabalhavam aspectos da pesquisa e dos instrumentos e estratégias para o ensino, 

entendemos que textos que abordassem tal temática seriam de grande relevância para 

tais estudantes. 

Dessa forma, pretende-se com isso trazer contribuições ao âmbito da pesquisa 

em Ensino de Química com abordagem na linguagem, discurso, leitura e escrita, para 

que possamos conscientizar ou motivar os professores que se encontram em formação 

para o exercício da prática da leitura em suas atividades diárias. 
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São esses alguns dos fatores que me trouxeram até aqui e que fizeram com que o 

trabalho apresentado a seguir tenha sido viabilizado. 

Esses escritos foram organizados em sete capítulos, o primeiro trata de interar o 

leitor sobre como surgiu o interesse em estudar alguns aspectos da leitura na formação 

de professores de química, relatando sobre sua relevância.   

O segundo capítulo traz algumas definições a cerca da linguagem e da leitura, 

das implicações da prática da leitura no processo de aprendizagem, e, dos problemas 

que englobam essa temática no ensino de Ciências, com mais especificidade no ensino 

de química. O capítulo seguinte, que é o terceiro dessa pesquisa, aponta alguns teóricos 

importantes para a compreensão da linguagem, leitura e discurso, na formação dos 

discursos dos cidadãos atuantes em sociedade.  

O quarto capítulo descreve o contexto, os sujeitos, o caráter e os instrumentos de 

coleta de dados, utilizados para a realização da pesquisa. O quinto capítulo apresenta as 

análises e discussões dos resultados obtidos na investigação, fazendo um comparativo 

entre os dados coletados entre as duas turmas, e também, traz algumas reflexões minhas 

enquanto pesquisadora a respeito do problema estudado. 

 O sexto capítulo pontua algumas considerações a respeito do estudo, levantando 

sugestões para que a pesquisa a respeito da leitura na formação de professores de 

química possa ser contínua, trazendo algumas contribuições ao conhecimento dessa 

problemática que ainda se encontra longe de ser superada. O sétimo e último capitulo 

traz as referências que foram utilizadas na construção desse estudo. 
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2. Linguagem e Leitura (Definições, Implicações e Problemas): 

2.1 Linguagem e Leitura 

 

Todos os campos de estudo são considerados como formas diferentes de 

percepção do mundo, e essas formas são representadas pelo uso de linguagens 

específicas. A matemática, a biologia, a física, a química e tantos outros campos de 

estudo possuem uma linguagem própria que os auxilia na forma de representar as suas 

percepções sobre os fenômenos estudados.  Cada linguagem representa uma forma 

diferente de percepção da realidade. Tudo que chamamos de conhecimento é 

linguagem, isso significa que, para a compreensão de um conhecimento ou de um 

conteúdo, precisamos inicialmente compreender a sua linguagem. Ensinar qualquer 

disciplina é acima de tudo ensinar uma linguagem, uma forma de ver o mundo. Mas e o 

que vem a ser linguagem? 

De acordo com Moreira (2010, p.12): “A linguagem é a mediadora de toda 

percepção humana, o que percebemos é inseparável de como falamos sobre o que 

abstraímos.” O autor apresenta a linguagem como uma extensão do pensamento 

humano, pois é por meio dela que todas as reflexões cognitivas ocorrem, ou seja, 

quando pensamos, estamos fazendo uso da linguagem para que o pensamento seja 

concretizado, quando agimos também nos utilizamos de um tipo de linguagem e quando 

nos comunicamos com o outro, seja de forma verbal ou não verbal, também fazemos 

uso da linguagem, e esta está inserida em todos os campos da atividade humana, 

passando a ser essencial para que o indivíduo possa intuir o mundo a sua volta. 

Segundo Bakhtin (2011), linguagem é uma forma de interação social que se 

estabelece entre indivíduos socialmente organizados e inseridos numa situação concreta 

de comunicação. Nessa visão, a linguagem passa a ser vista como um meio de dialogar 

com o outro, e esse dialogar é formado por um processo de contínuo movimento, que 

acontece em comunidades organizadas, em que cada uma possui sua forma de 

comunicação. É nesse contexto que entram as linguagens específicas de cada área de 

estudo que precisam ser compreendidas e utilizadas, pois somente dessa forma se 

consegue abstrair tanto os conceitos apresentados pelas diferentes áreas de estudo, como 

também se inserir como agente atuante dentro de cada um desses campos. 

A linguagem faz do homem sujeito social, que responde e se posiciona 

ideologicamente. Cavalcante (1999) diz que a linguagem constitui a base do 

desenvolvimento humano, logo, não é humano sem que não haja linguagem ou discurso, 
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em concordância Bakhtin (2011, p. 281) diz que é através da linguagem que o homem 

se “apropria do conhecimento dos fenômenos e agir do mundo”, isto é, sem a 

linguagem, o homem não possui resposta, não se posiciona, não existe como ser social, 

pois, é na linguagem que surge o discurso, discurso que toma existência na relação entre 

os interlocutores. 

 De acordo com Moreira (2010, p. 12): 

 

 
A linguagem está longe de ser neutra no processo de perceber, bem 

como no processo de avaliar nossas percepções. Estamos acostumados 

a pensar que a linguagem "expressa" nosso pensamento e que ela 
"reflete" o que vemos. Contudo, esta crença é ingênua e simplista, a 

linguagem está totalmente implicada em qualquer e em todas nossas 

tentativas de perceber a realidade. 

 

Moreira (2010) considera a linguagem como uma extensão do pensamento 

humano e não somente como uma forma de expressar e refletir aquilo que pensamos ou 

vemos. A linguagem aqui é entendida como principal via para a reflexão e também para 

a construção do pensamento humano, já que para o autor, é por meio da linguagem que 

a nossa cognição é alicerçada e construída, sendo uma forma de produção de sentidos 

sobre o mundo que nos rodeia. Esses sentidos são construídos no momento em que 

passamos a fazer a leitura do mundo em que estamos inseridos, que, por conseguinte, é 

feita a partir da linguagem construída pelo nosso cognitivo, e é, nesse momento, que se 

inicia a construção da nossa percepção da realidade.   

Na medida em que nos encontramos com novas comunidades, somos também 

apresentados a novas formas de linguagem, pois em nosso cotidiano nos deparamos 

com diferentes contextos que exigem do sujeito diferentes formas de comunicação, 

assim também ocorre quando iniciamos nossos estudos sobre as ciências. 

 É claro que aprender novas formas de linguagens implica em novas formas de 

percepção, um exemplo é a ciência que é uma extensão, um aprimoramento, da 

habilidade humana de perceber o mundo. Aprendê-la implica aprender sua linguagem e, 

consequentemente, falar e pensar de forma diferente sobre o mundo.  

O ensino de uma nova linguagem se dá em grande parte pela leitura, pois, é 

lendo que nos apropriamos da linguagem das ciências, que nos inserimos na 

comunidade científica. Chassot (1993, p.37) considera “a Ciência como uma linguagem 

para facilitar nossa leitura de mundo”, sendo a linguagem um constructo humano, logo, 

mutável e falível. É preciso lembrar, também, que nem toda leitura dará todos os 
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subsídios necessários à formação da linguagem científica, mas à medida que se lê, cada 

indivíduo adquire algum tipo de habilidade pertencente a essa linguagem. 

A produção da linguagem científica é denominada por Chassot (1993) de 

alfabetização científica, este a considera, como o conjunto de conhecimentos que 

facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Para ele, 

seria desejável que assim como os alfabetizados em língua materna devem ser cidadãos 

críticos, os alfabetizados cientificamente teriam uma facilidade maior não apenas em ler 

o mundo, mas em compreenderem a necessidade de transformá-lo e para melhor.  Por 

isso, é preciso que a linguagem científica seja inserida na vivência cotidiana dos 

cidadãos para que estes possam, na escola, compreender melhor os constructos 

científicos e os escritos da ciência, tornando-se alfabetizados cientificamente. 

Auler (2002) aponta que muitas vezes a alfabetização científica e tecnológica 

(ACT) restringe-se ao ensino de conceitos e sugere que “[...] ACT deve, também, 

apropriar a reflexão sobre quem define a agenda de investigação, no campo científico-

tecnológico, e em função de que objetivos” (AULER, 2002, p. 20). 

A alfabetização científica é considerada um amplo campo de pesquisa dentro da 

educação científica e tecnológica, principalmente quando vinculamos linguagens e 

ensino de ciências, pois, muito mais do que ferramenta para ensinar, a linguagem pode e 

deve ser vista em funcionamento, produzindo sentidos para os discursos estabelecidos, 

ou seja: 

 

 

[...] assim como se exige que os alfabetizados em língua materna 
sejam cidadãs e cidadãos críticos, em oposição, por exemplo, àqueles 

que Bertold Brecht classifica como analfabetos políticos, seria 

desejável que os alfabetizados cientificamente, não apenas tivessem 
facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as 

necessidades de transformá-lo, e preferencialmente transformá-lo para 

melhor (CHASSOT, 2003, p. 37). 

 

Podemos pensar, então, na linguagem enquanto movimento de transformação e 

não somente de afirmação do que já foi dito ou pensado. Entendemos que pensá-la 

unicamente como ferramenta para a aquisição de conhecimentos ocasiona o problema 

de enxergá-la de forma transparente, isto implica em buscar uma verdade já estabelecida 

por trás de um texto ou discurso, negando a possibilidade de outras leituras e de 

construção histórica dessa realidade. “[...] A linguagem não é transparente, os sentidos 
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não são conteúdos. É no corpo a corpo com a linguagem que o sujeito (se) diz” 

(ORLANDI, 2005, p. 53). 

Para Klein (2006), a alfabetização científica estaria relacionada à habilidade para 

ler e escrever textos científicos. Segundo a autora, os estudos sobre linguagem 

vinculados à alfabetização científica, ocorreram a partir da década de 50, classificada 

como primeira geração, seguido da segunda geração que iniciou na década de 80 e que 

se perpetua até os dias atuais. 

Na primeira geração, a língua é vista como produto do pensamento sem que haja 

contribuição desta para a formação do pensamento humano, a relação entre linguagem e 

conhecimento não é evidenciada, e o foco se dá a partir da linguagem literal, ou seja, o 

sentido está vinculado apenas à palavra. Na segunda geração, a linguagem passa a ser 

compreendida como metafórica e narrativa.  

Segundo Lakoff e Johnson (1980), as metáforas têm papel fundamental na nossa 

comunicação, até nas atividades mais simples que realizamos, pois a natureza da 

linguagem é metafórica. Um exemplo dado pelos autores é o da metáfora da guerra 

durante a realização de um debate. Dada essa metáfora, assumimos que nosso ponto de 

vista é invencível, por exemplo, e que o do opositor é indefensável; dizemos “ele atacou 

meus argumentos”, ou “defendi meu ponto de vista”, e no final, vencemos ou somos 

derrotados no debate. 

De acordo com Lakoff e Johnson (1980), as metáforas são uma importante 

ferramenta para compreendermos parcialmente o que não pode ser compreendido 

totalmente, e sua utilização não significa abdicar da objetividade, mas utilizar o que eles 

chamam de racionalidade imaginativa. Entretanto, Souza (2006) afirma que os 

estudantes não compreendem as limitações das metáforas e muitas vezes não entendem 

seus objetivos.  

Essas limitações podem ocorrer em função da falta de preparo dos professores 

para trabalhar com questões que envolvam a linguagem, é preciso que eles deixem claro 

para os estudantes que essas são apenas formas de facilitar o entendimento de alguns 

conceitos, porém não significa dizer que átomos, por exemplo, tem a forma de uma 

esfera, já que ela é apenas uma representação. 

Almeida (2004) trabalha com trechos de falas de cientistas da área da física, 

como Albert Einstein e Werner Heisemberg, mostrando funcionamentos diversificados 

da linguagem na produção da ciência. Num dos trechos destacados, Heisemberg 

considera:  
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“que o fato de que vocábulos possam desencadear, em nossa mente, 

imagens numerosas e semiconscientes, pode ser utilizado para 
repensar, na linguagem, partes da realidade de maneira muito mais 

clara do que as construções lógicas por si só propiciam” 

(HEISEMBERG apud ALMEIDA, 2004, p. 79). 

 

Os cientistas tratam da importância das analogias para o entendimento de 

conceitos que envolvem um grau muito alto de abstração, isso nos remete a pensar que 

antes de se trabalhar as analogias, os professores de ciências deveriam primeiro 

esclarecer a respeito de como a ciência é construída e de suas ideologias, pois as 

analogias são partes consideráveis na construção da linguagem científica. 

 Com isso, entendemos que a nossa relação com o universo simbólico não se dá 

apenas por uma via verbal, ela opera com todas as formas de linguagem na sua relação 

com o mundo. A linguagem é considerada aqui como mediadora (transformadora) entre 

o homem e sua realidade natural e social, em consequência, a leitura é encarada no seu 

aspecto mais importante, o da compreensão.  Dessa forma, o processo de compreensão 

de um texto leva em consideração a articulação entre as várias linguagens, linguagem e 

leitura se prendem dinamicamente. Em complemento a esse pensamento, Orlandi (2012, 

p. 23) afirma que: 

 

 

“O sujeito não se apropria da linguagem num movimento individual. 
A forma dessa apropriação é social. Nela está refletido o modo como 

o sujeito o fez, ou seja, sua interpelação pela ideologia. O sujeito que 

produz linguagem também está reproduzido nela, acreditando ser a 
fonte exclusiva de seu discurso, quando, na realidade, retoma sentido 

pré-existentes. A isso chamamos “ilusão discursiva do sujeito”. 

 

Portanto, a linguagem é formada não somente de forma individual, mas pelas 

assimilações que o sujeito faz a partir do seu convívio social, e, também, da sua 

formação ideológica. Nenhuma linguagem pode ser considerada inédita, elas são apenas 

formas diversificadas de interpretação de uma mesma ideia, de um mesmo pensamento, 

e é isto o que deve ser valorizado, pois se há interpretações diferentes sobre um mesmo 

tema, significa dizer que ocorreu aprendizagem da temática que foi lida, pois, aprender 

é criar novos significados para um mesmo conceito. 

Por isso, é importante que tenhamos a compreensão dos diferentes aspectos que 

envolvem a leitura, visto que essa também será compreendida a partir das interpretações 
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dos leitores, portanto, passa a ser relevante compreender as diferentes definições de 

leitura, esse ponto será discutido com mais detalhes no tópico a seguir. 

 

2.2 Leitura: Definições e Implicações da sua prática. 

2.2.1 Definições de Leitura: 

A leitura nos remete à análise de duas atividades cognitivas: a identificação dos 

signos, que está associada à linguagem escrita, e a compreensão do significado da 

linguagem escrita.  Essas atividades requerem do leitor a decodificação da grafia e dos 

fonemas que compõem a escrita, e a compreensão do significado dos escritos (Orlandi, 

2012). É na compreensão que encontramos dificuldades referentes à leitura, pois muitos 

dos que hoje são considerados alfabetizados no nosso país, são também chamados de 

analfabetos funcionais (FOUCAMBERT, 1994), pois são capazes apenas de realizar a 

primeira atividade cognitiva que envolve o processo de leitura, dentro das duas 

existentes.  Essas duas atividades cognitivas associadas à leitura são essenciais para que 

o leitor possa aprimorar seu intelecto a partir do que lê.  

Ao discutirmos a leitura voltada à valorização do intelecto, estamos abordando 

uma perspectiva cognitiva, que segundo Kleiman (2002), preocupa-se com a evolução 

do “eu epistêmico”. Essa perspectiva teórica considera o processo de leitura por etapas. 

Observa-se que, para o indivíduo ser capaz de ler o mundo e as palavras, ele o faz a 

partir de seus órgãos sensoriais: audição, paladar, olfato, tato e visão. Essa etapa é 

conhecida como momento de percepção da palavra. Posterior a essa, o leitor conduz as 

informações captadas até a memória intermediária e seleciona o que lhe parece ser mais 

significativo, na sequência, a informação apreendida é transportada para a memória 

profunda ou memória semântica, deixando, assim, a memória intermediária livre para a 

acepção de novas informações. Compreende-se que a leitura é “atividade cognitiva por 

excelência pelo fato de envolver todos os processos mentais” (KLEIMAN e MORAES, 

2003, p. 126).  

Nessa perspectiva cognitiva, compreender o mundo, ou textos é uma questão de 

experiência e de expectativas, e depende das concepções do leitor e dos estímulos aos 

quais ele estará sujeito. Solé (2008, p.22, grifo do autor) afirma que, “a leitura é um 

processo de interação entre o leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer [obter 

uma informação pertinente para] os objetivos que guiam sua leitura”. Podemos inferir 

que, para Solé, a leitura pode ser encarada como um processo polissêmico, que expressa 
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a multiplicidade de significados e que este depende, em grande parte, da experiência de 

vida do leitor.  

A visão de Solé (2008), a respeito da leitura converge para a acepção de leitura 

de Orlandi (2003, p.200) que enfatiza que a leitura polissêmica é definida pela 

“atribuição de múltiplos sentidos ao texto”, essa polissemia confere ao homem outras 

formas de sentidos para o manifesto de todos os inumeráveis aspectos da realidade. 

Para Vilson (1996, p.14), “ler é atribuir significados ao texto”. Essa definição 

põe a origem do significado no leitor e não no texto, podendo o mesmo texto provocar 

em cada indivíduo, e mesmo em cada leitura, uma visão diferente da realidade, que 

dependerá da experiência de vida de cada sujeito. Consequentemente, a qualidade da 

leitura depende da reação de quem lê. Essa visão nos remete a percepção de que a 

interpretação daquilo que se lê depende única e exclusivamente do leitor, o que exclui o 

papel do autor nesse processo, visto que, quando se compreende apenas aquilo que 

queremos entender, corre-se o risco da perda da essência da informação que está sendo 

transmitida naqueles escritos. Para minimizar esse problema é importante que se leve 

em consideração a interação entre o leitor e o texto, pois: 

 

 

[...] Quando o leitor se situa perante o texto, os elementos que o 
compõem geram nele expectativas em diferentes níveis (o das letras, 

das palavras...), de maneira que a informação que se processa em cada 

um deles funciona como um input para o nível seguinte; assim, através 

de um processo ascendente, a informação se propaga para níveis mais 
elevados... Assim, o leitor utiliza simultaneamente seu conhecimento 

do mundo e seu conhecimento do texto para construir uma 

interpretação sobre aquele (SOLÉ, 2008, p. 24). 

 

Diante dessas colocações, observamos que a compreensão de um texto é obtida 

quando o leitor consegue interagir seus conhecimentos prévios, a respeito do tema 

tratado no texto com o seu conhecimento de mundo, o que implica a percepção das 

relações entre texto e contexto, pois, segundo Solé (2008), somente dessa forma a 

interação entre leitor e texto pode ser concretizada.  

Para Freire (1997), o ato de ler envolve mais do que a decodificação das 

palavras, pois este: 
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[...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 

linguagem escrita, mas [...] se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente [...] (p.9). 

Compreendemos que o cidadão antes de se relacionar com o mundo das 

palavras, se relaciona com a leitura de mundo, ou seja, quando se aprende a falar logo 

nos primeiros anos de vida, o sujeito aprende a ler o mundo que o cerca e, a partir dessa 

leitura de mundo, é que passa a descobrir a leitura das palavras. Portanto, a relação 

social vivida pelo cidadão é fator importante para a compreensão dos textos lidos, pois a 

leitura se efetiva quando aquilo que se lê significa para o sujeito leitor, ficando 

evidenciado que a leitura é essencial a todos os sujeitos na sua percepção do mundo e 

possibilita o seu entendimento, vivência e aprendizado. Em concordância com Freire 

(1997), Silva (1991), afirma que a leitura é um ato construído socialmente, que se 

desencadeia e se amplia no convívio com o mundo e com os outros. 

 Kleiman (2002), Orlandi (2003), Silva (1991) classificam as formas de leitura 

em dois patamares: a) a leitura como decodificação da palavra e b) a leitura como 

construção de significados. A primeira se mostra necessária e faz parte das etapas do 

processo de leitura, porém, se realizada de forma desconectada do processo de 

construção de significados, não é o bastante para que o leitor possa ter uma 

compreensão dita significativa.  

De acordo com Smith (1991), a leitura letra-a-letra ou palavra-a-palavra é 

altamente deficitária, na medida em que o sentido de uma palavra tenderá a ficar 

esquecido antes de o leitor atingir o sentido da palavra seguinte.  

Para Orlandi (2003) a leitura como construção de significados pode ocorrer de 

duas formas distintas, a “leitura parafrástica” e a “leitura polissêmica” onde:  

 
 

A leitura parafrástica é caracterizada pelo reconhecimento, que pode 

ser reprodução ou reformulação do sentido dado pelo “texto-fonte”, 

para a produção de um “texto-derivado”. A leitura polissêmica é 
definida pela “atribuição de múltiplos sentidos ao texto”. A polissemia 

garante necessária flexibilidade para expressar a multiplicidade de 

significados necessários à comunicação humana [...] (ORLANDI, 
2003, p. 200). 

 

 A leitura parafrástica é utilizada no meio acadêmico para auxiliar na escrita de 

artigos, monografias, ou dissertações, já que estas se baseiam na reformulação de ideias 

já expostas por autores em textos anteriores ao que está sendo produzido. Já a leitura 
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polissêmica é aquela aplicada na comunicação humana em que há a utilização de 

palavras iguais em frases diversificadas que dão múltiplos sentidos a essas palavras. 

Silva (1991) afirma que a leitura é um ato de conhecimento, pois, ler significa 

perceber e compreender as relações existentes no mundo. Nessa mesma perspectiva, 

Sandrone e Machado (1998, p. 22), definem a leitura como [...] “um ato individual, 

voluntário e interior” [...] que se origina na decodificação das palavras, que compõem a 

linguagem escrita usual, mas não se restringe apenas a isso, pois a leitura exige do 

sujeito leitor a capacidade de interação com o mundo que o cerca, passando a ser 

entendida, ao mesmo tempo como uma atividade individual e social. Nunes (1994) 

complementa afirmando que a leitura é: 

 

 

[...] individual porque nela se manifestam particularidades do leitor: 

suas características intelectuais, sua memória, sua história; é social 

porque está sujeita às convenções linguísticas, ao contexto social, à 
política. (NUNES 1994, p.14) 

 

 Conforme Kleiman (2002), a leitura é um processo que se evidencia através da 

interação entre os diversos níveis de conhecimento do leitor: o conhecimento 

linguístico; o conhecimento textual e o conhecimento de mundo. Sendo assim, o ato de 

ler caracteriza-se como um processo interativo. 

Todas as definições de leitura apresentadas anteriormente convergem para um 

ponto em comum, ou seja, o processo de interação entre leitor e texto é fundamental 

para que aquele que lê possa compreender os escritos; ou seja, as experiências de vida 

consideradas aqui como “leitura de mundo”, exercem uma função intrinsecamente 

dominante neste processo, pois sem a utilização desses fatores a apropriação das ideias 

presentes no texto não se efetiva. 

 

 

“[...] Assim a produção de leitura consiste no processo de 
interpretação, desenvolvido por um sujeito-leitor que, defrontando-se 

com um texto, analisa, questiona com o objetivo de processar seu 

significado projetando sobre ele sua visão de mundo para estabelecer 
uma interação crítica com o texto.” (INDURSKY, ZINN, p. 24 , 

1985). 

 

A partir das acepções de leitura dos autores mencionados anteriormente, 

entendemos a leitura como um instrumento essencial para que o indivíduo possa 

construir seu conhecimento e para a aquisição de significados, que estão diretamente 
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vinculados às experiências vividas em uma sociedade onde a leitura e a escrita são tão 

valorizadas, por isso, é preciso que tenhamos leitores capazes de realizar as duas 

atividades de leitura, já que o acesso à leitura leva ao alcance dos conhecimentos 

necessários à participação no mundo da escrita e, consequentemente, na sociedade. 

Podemos ainda vincular a leitura com a determinação e funcionalidade dos 

gêneros do discurso. Nessa perspectiva, passa-se a discutir leitura a partir da 

compreensão das diversas instâncias sociais nas quais esta se constitui e se processa. Os 

gêneros do discurso tornam-se subsídios de compreensão de como interagimos pela 

linguagem, construindo relações sociais, de como (re) construímos nossa identidade e 

de como buscamos alcançar nossos objetivos sociais. A leitura passa de modelo apenas 

interacional a uma prática fundamentalmente social, na qual não apenas interagem 

elementos linguístico-discursivos, mas também componentes extratextuais (Bakhtin, 

2011). 

 Compreender os gêneros é, portanto, uma prática de leitura social, é entender 

que nossas atividades são realizadas no âmbito social, em situações concretas, e é 

através da linguagem que nos posicionamos nesse ambiente (Kleiman, 2002).  

As ações por meio da linguagem são sempre realizadas a partir de enunciados 

padronizados, ou seja, se você se encontra em um ambiente acadêmico, o discurso que 

será utilizado para a comunicação é um discurso padronizado para o ambiente 

acadêmico, e assim também ocorre quando nos encontramos num ambiente informal, 

tendemos a nos comunicar com uma linguagem adequada para este ambiente. Dessa 

forma, todas as esferas da sociedade se utilizam de um tipo de linguagem para que a 

comunicação seja efetivada (Bakhtin, 2011).  

Entendemos, que a compreensão da leitura pode ser reconhecida pela 

decodificação dos códigos, construção de significados, leitura de mundo ou até mesmo 

pela determinação dos gêneros do discurso, ou ainda, pela junção de todos esses 

elementos. Essa prática pode ser também entendida como uma forma exemplar de 

aprendizagem, pois é a partir da leitura de livros, textos e apostilas que ocorre a 

aprendizagem em sala. Este tema será abordado no tópico a seguir, onde discutiremos a 

respeito da leitura como uma forma de aquisição de conhecimento. 
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2.3 Implicações da leitura no processo de aprendizagem:  

Solé (2008, p. 44) relata que: “... ler é compreender e compreender é um 

processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender...” 

Essa compreensão ocasionará a aprendizagem, pois o processo de aprendizagem requer 

do aprendiz uma forma de representação própria daquilo que se objetiva aprender, ou 

seja, daquilo que se objetiva compreender, pois não há aprendizado sem que haja a 

efetiva compreensão do que se lê.  

César Coll (1988) relata que devemos vincular o objetivo de aprender a ler ao 

objetivo de ler para aprender, pois, é principalmente a partir da leitura que se consegue 

aprender a respeito de qualquer área específica do conhecimento. 

Ausubel, citado por Solé, (2008, p. 44) afirma que: 

 

 

Aprender algo equivale a formar uma representação, um modelo 

próprio, daquilo que se apresenta como objetivo de 

aprendizagem. Relacionando o que já se sabe com o que se 

pretende aprender. 

 

Concluímos, que todo e qualquer cidadão aprende a partir de seus saberes 

adquiridos na vida em comunidade, aqueles que se acumulam no decorrer da vida, 

sendo que eles devem ser relacionados com o novo, com o que se pretende aprender, 

para que assim o educando possa ser capaz de formular sua própria definição a respeito 

do que se está aprendendo. Este processo é denominado por Ausubel, como 

aprendizagem significativa. 

Moreira (2010) propôs que essa aprendizagem significativa ocorra também de 

forma crítica, por isso passou a chamá-la de aprendizagem significativa crítica. 

Segundo ele, somos todos perceptores, então o que se encontra escrito neste trabalho 

nada mais é do que minhas percepções traduzidas nas minhas representações a respeito 

das ideias e das representações dos autores que aqui são citados. Para Moreira (2010) 

essas percepções são carregadas por nossas ideologias e representações, por isso, podem 

ocorrer interpretações diferentes a respeito de um mesmo conceito, quando observado 

por perceptores diferentes. Com isso a definição de “aprendizagem significativa crítica” 

mostra-se importante quando falamos de leitura, pois a leitura se concretiza nas 

percepções que constroem as interpretações dos textos lidos, que só são compreendidos 

quando ocorre aprendizagem. 
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Para Moreira (2010), a educação precisa ser vista de forma diferente, porém, a 

escola ainda se ocupa em ensinar conceitos fora de foco como: o conceito de verdade 

absoluta, o conceito de certeza, o conceito de entidades isoladas, o conceito de que o 

conhecimento é transmitido. Dessa educação, resultaria cidadãos passivos, inflexíveis e 

conservadores.  

Mas o que se percebe nos dias atuais, onde as invenções tecnológicas 

prevalecem, é a necessidade da aprendizagem de conceitos como a relatividade, 

probabilidade, incerteza. A aprendizagem de tais conceitos deveria promover a 

formação de personalidades flexíveis, inovadoras, criativas, que pudessem enfrentar a 

ambiguidade e a incerteza e que construíssem novos significados para que fossem 

capazes de enfrentar as mudanças ocorridas em suas vidas. A educação, no entanto, 

persiste em promover o ensino dos conceitos inflexíveis, das verdades, das respostas 

certas e ainda se transmite o conhecimento, ao invés de se promover o questionamento. 

O discurso pode até ser outro, mas a prática ainda permanece a mesma.  

Daí surge à pergunta: Qual o foco do ensino?  

Para Moreira (2010), talvez o foco seja a aprendizagem significativa crítica. A 

aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação cognitiva entre o conhecimento 

novo e o prévio.  Moreira (2010, p. 4) afirma ainda que: 

 

 

Nesse processo, que é não-literal e não-arbitrário, o novo 

conhecimento adquire significados para o aprendiz e o conhecimento 

prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de 
significados, e adquire mais estabilidade. 

 

Portanto, não se trata de substituir um conhecimento pelo outro, mas sim de 

aprimorar aquilo que já se sabe, é tornar o conhecimento prévio mais científico, mais 

completo, em um processo que não segue um esquema, pois, cada indivíduo possui 

características cognitivas específicas, e a aprendizagem se dá de forma progressiva. 

Ainda sobre isso, Moreira (2010) diz que só podemos aprender a partir daquilo que já 

conhecemos.  

Ausubel (1963) afirma que nossa mente é conservadora e que aprendemos a 

partir daquilo que já temos em nossa estrutura cognitiva e, nesse processo, a linguagem 

e a interação pessoal são muito importantes.  A única diferença perceptível nas duas 

definições de aprendizagem significativa aqui mencionada é o fato de Moreira 

questionar o ensino preocupado em formar cidadãos passivos e inflexíveis, o que não 
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ocorre na perspectiva de Ausubel, apesar dos dois autores partirem da mesma premissa 

que é a valorização dos conhecimentos prévios.  

Nesse contexto, surge a leitura de diversificados gêneros como meio facilitador 

da aprendizagem significativa e, também, como forma de promover a aprendizagem 

crítica. Mas, de fato, o que vem a ser a aprendizagem significativa crítica? Para Moreira 

(2010, p.7):  

 

 

[...] é aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua 

cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Trata-se de uma 

perspectiva antropológica em relação às atividades de seu grupo social 
que permite ao indivíduo participar de tais atividades, mas, ao mesmo 

tempo, reconhecer quando a realidade está se afastando tanto que não 

está mais sendo captada pelo grupo. 

 

Entendemos que é através da aprendizagem significativa crítica que o aluno 

poderá fazer parte da sua cultura, e também lidar construtivamente com as mudanças, 

examinar a informação sem se sentir impotente frente a sua complexidade e velocidade 

de fluxo. Por meio dela, poderá lidar com a incerteza, com a flexibilidade a 

probabilidade e tantos outros conceitos que se modificam com as mudanças da vida em 

sociedade e também com as mudanças ambientais, com a ideia de que o conhecimento é 

construção humana, que apenas fazemos representações do mundo e nunca o 

apreendemos completamente. Todas essas construções e representações do mundo são 

feitas pelo uso da linguagem, por isso, a linguagem passa a ser vista também como uma 

forma de aprendizagem significativa crítica, já que a linguagem está totalmente 

implicada em todas as nossas tentativas de perceber a realidade. 

O processo que seguimos para alcançar a compreensão do texto ocorre de forma 

semelhante ao da aprendizagem significativa. Esse processo leva em conta o que já 

sabemos a respeito do tema ou sobre outros que nos pareçam relacionados e, à medida 

que vamos lendo, selecionamos àquilo que nos parece ser útil, no sentido que se ajusta 

mais ou menos ao sentido do texto. Solé (2008, p.45) afirma ainda que: 

 

 
[...] se pretendermos aprender sobre o tema, o mais provável é que 

tenhamos escolhido um texto que possa nos ensinar, ou seja, que nos 
proporcione nova informação sobre nosso objeto de interesse. Com 

isso, vemo-nos obrigados a efetuar uma revisão desse conhecimento, 

para que a nova e/ou contraditória informação possa se integrar a ela. 
Dessa forma nosso conhecimento anterior sofreu uma reorganização, 
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tornou-se mais completo e mais complexo, permite-nos relacioná-lo a 

novos conceitos, e por isso podemos dizer que aprendemos. 

 

Isso ocorre porque o leitor possui um conhecimento prévio relevante que o faz 

compreender e integrar a informação, ou seja, a “significatividade psicológica” 

(Ausubel, 1963), e como a informação passa a ter coerência, ocorre também a 

“significatividade lógica” (Ausubel, 1963). Com isso, a tarefa de ler e compreender é 

facilitada, porém, ainda assim é necessário que o leitor esteja disposto a discernir o 

essencial do secundário, para que dessa forma haja a efetiva compreensão daquilo que 

se lê. 

Mas o que ocorre quando o leitor não possui conhecimentos prévios suficientes 

sobre o tema que o levem à compreensão do texto? Quando isso ocorre, podemos dizer 

que a nova informação é tão complexa ou tão mal organizada que nossos conhecimentos 

prévios não foram capazes de estabelecer nenhum vínculo entre ambos, neste caso, 

considera-se que não ocorreu aprendizagem. Nessas situações, é importante que o leitor 

tenha alguém que possa auxiliá-lo nesse processo de compreensão, para que essa 

dificuldade seja ultrapassada, e o leitor possa vir a aprender com o texto.  

No contexto da química, isso ocorre porque os alunos não estão familiarizados 

com a linguagem científica, pois em muitos casos, não havia professores ministrando as 

aulas de química no Ensino Médio. 

A respeito disso, Solé (2008) nos mostra que quando lemos um texto com a 

intenção de aprender algo, é comum que façamos uma revisão a respeito do que já 

sabemos sobre o tema ou sobre outros que nos parecem relacionados. No entanto, é 

esperado que nossos esquemas de conhecimento não se ajustem exatamente a esse 

conteúdo, pois, se pretendemos aprender com a leitura de um texto, é esperado que 

tenhamos escolhido um texto que nos proporcione a descoberta por novas informações 

sobre o nosso objeto de estudo.   

Voltando ao que ocorre quando lemos para aprender, pode acontecer também 

que uma parte das informações trazidas no texto contradigam os conhecimentos prévios 

que possuímos sobre o tema, o que pode ocasionar um conflito que nos obriga a efetuar 

uma revisão a respeito desses conhecimentos, para que a nova e/ou contraditória 

informação possa se integrar a ele, o que, consequentemente, acarretará uma 

reorganização do conhecimento, tornando-o mais completo e mais complexo, e, então, 

podemos dizer que aprendemos.  
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Outra possibilidade é que o texto não traga ao leitor nada de novo, se comparado 

com o conhecimento que este já possuía, neste caso simplesmente não aprendemos. De 

qualquer forma, é comum que os professores sugiram aos alunos textos que 

normalmente estes são capazes de compreender, pois adquiriram, em momentos 

anteriores, conhecimentos prévios relevantes que lhes permitam compreender e integrar 

a informação encontrada. Entretanto, as condições para a compreensão do texto só 

ocorrem se o leitor se dispuser a ir a fundo para buscar a informação, para discernir o 

que é essencial. Tal disponibilidade só será alcançada quando o leitor encontrar sentido 

em ler um texto de um tema específico, ou seja, quando o leitor enxergar uma utilidade 

para aquilo que está lendo. Somente dessa forma poderá ocorrer a aprendizagem a partir 

da leitura, porém tal processo requer uma atividade mental construtiva muito intensa, 

mas no fim trará resultados satisfatórios, pois, quando a leitura envolve a compreensão, 

ler torna-se um instrumento útil para aprender significativamente. 

 Tal atividade mental construtiva não vê o conhecimento como algo situado fora 

do indivíduo, a ser adquirido por meio de cópia do real, tampouco como algo que o 

indivíduo constrói independentemente da realidade exterior, dos demais indivíduos e de 

suas próprias capacidades pessoais. É, antes de tudo, uma construção histórica e social, 

na qual interferem fatores de ordem cultural e psicológica, o que permite ao sujeito 

interpretar a realidade e construir os significados daquilo que se lê (Coll, 1994). 

Quando o aluno lê para aprender, sua leitura permeia características diferentes 

das formas de ler com objetivos variados, isto é, quando se estuda por meio da leitura, 

pode-se realizar uma leitura geral do texto para situá-lo em seu conjunto, e depois suas 

ideias são aprofundadas. Nesse caso, o leitor encontra-se imerso em um processo que o 

faz levantar questionamentos sobre o que se lê e r relações com o que se sabe, rever os 

novos termos, sublinhar, anotar... Quando se lê com o objetivo de aprender, é comum a 

elaboração de resumos, de anotações sobre as dúvidas que surgem no decorrer da 

leitura, pois isso proporciona a atualização das estratégias responsáveis por uma leitura 

eficaz que permite ao leitor a elaboração de significados que caracterizam a 

compreensão e, consequentemente, a aprendizagem. 

Porém, pesquisas no âmbito da educação química realizadas por diversos 

pesquisadores, demonstram que muitos alunos possuem grandes dificuldades de 

compreender o que lê, Queiroz (2004), Santos, (2010), Linhares (2008), Almeida e 

Queiroz (2007). Isso ocorre desde o ensino fundamental até a graduação, portanto, é um 

problema que se intensifica com o passar dos anos, pois o que se percebe é que muitas 
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crianças saem da alfabetização sem, de fato, terem aprendido a ler, e como os 

professores que trabalham com esses alunos nas séries seguintes não possuem tempo 

suficiente para sanar essas dificuldades, o problema se estende às Universidades. No 

próximo tópico, pretende-se esclarecer melhor sobre essas e outras questões envolvidas 

na problemática da leitura, relacionado mais especificamente ao Ensino de Ciências. 

 

2.3.  A Problemática da leitura no Ensino de Ciências:  

Muitas são as pesquisas realizadas por diferentes autores, que buscam 

compreender o papel da leitura e a importância da sua prática no universo das ciências 

em todos os níveis da educação (QUEIROZ, 2010, FREIRE, 1997, SOUZA 

&ALMEIDA, 2005, SILVA, 1998), porém, poucos costumam aprofundar suas 

reflexões a respeito das dificuldades enfrentadas, tanto pelos docentes quanto pelos 

discentes, quando se deparam com essa ferramenta no âmbito escolar científico. Por 

isso, compreendemos que, para estudar sobre a leitura no ensino de Ciências, é 

necessário que se compreenda quais são essas dificuldades, possibilitando a busca por 

soluções para tentar superá-las, e/ou minimizá-las, já que, a leitura representa um 

grande passo para aquisição do conhecimento, pois, é por meio dela que se adquire uma 

percepção singular do mundo.  

O primeiro estudo internacional comparativo sobre linguagem, realizado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 

2001, aponta para baixa compreensão de leitura dos estudantes; pouca valorização dessa 

atividade no ensino de Ciências; obstáculos no domínio de tarefas metacognitivas 

relacionadas com a leitura; pouca motivação dos alunos e as dificuldades por eles 

sentidas quando leem textos científicos. Para Souza e Nascimento (2006), esses 

problemas ocorrem em função do modelo de leitura utilizado pelo professor, no qual se 

percebe: 

 

 

Um olhar induzido para o conteúdo, geralmente, atravessado por uma 

concepção de ciência como uma verdade absoluta, no qual só existe 
espaço para um sentido único, silenciando-se, por exemplo, as 

interpretações equivocadas que encontramos na história da ciência, na 

busca de explicações sobre os fenômenos (p.17). 

 

Isso nos mostra que os professores de ciências não possuem conhecimentos 

suficientes para tornar a prática da leitura uma estratégia menos fragmentada e dotada 
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de um único sentido. Em outras palavras, pode-se dizer que tais profissionais não 

reconhecem o modelo interativo-construtivo de leitura, pois, nesse modelo, o leitor 

examina o texto e, posteriormente a isso, constrói seu próprio significado a respeito 

daquilo que está sendo lido. O modelo interativo-construtivo de leitura parte do 

pressuposto de que tanto o texto quanto o leitor são importantes para o processo da 

leitura, não havendo hierarquia de importância entre esses. 

Para que a leitura seja compreendida, o leitor precisa se utilizar dos 

conhecimentos já adquiridos, realizando estratégias de previsão e inferências constantes. 

Deve-se apoiar nas informações do texto e nos conhecimentos prévios, utilizando 

procedimentos que o auxiliem no encontro de evidências das previsões e inferências 

realizadas, ou na rejeição das mesmas. Assim, a compreensão da linguagem escrita 

ampara-se no texto, em sua forma e conteúdo, e no leitor, em seus conhecimentos 

prévios e suas expectativas (SOLÉ, 2008). 

Assim como ocorre na aprendizagem significativa crítica defendida por Moreira 

(2010), Kato (1999, p. 62) considera também “que na leitura são realizados 

procedimentos que envolvem a integração do ‘velho’ com o ‘novo’”. Para melhor 

explicar, a autora afirma que o “velho” pode ser entendido como os “conhecimentos 

prévios” do leitor, e o “novo” como sendo os novos conhecimentos expostos no texto. 

Kato (1999) considera que a interação do “velho com o novo” determina o uso de 

diferentes processos na leitura, dependendo da necessidade imposta por uma situação 

específica: quando as informações são pouco familiares ou desconhecidas quanto às 

formas ou funções, o processamento é basicamente ascendente (botton-up); quando as 

informações são familiares ou previsíveis, seja de palavras, conceitos ou estruturas, o 

processamento é descendente (top-down). 

Nessa proposta, as informações apresentadas num texto podem ser processadas 

de diferentes formas, dependendo do objetivo do leitor, dos conhecimentos prévios que 

este possui, do nível cognitivo, da vivência de mundo. O domínio das habilidades de 

decodificação se encontra no mesmo nível de importância do aprendizado de diferentes 

estratégias que levam à compreensão. Entretanto, não se trata de uma decodificação 

mecânica, mas sim da busca de significações para verificar as hipóteses, predições ou 

inferências realizadas. 

Outro problema levantado por Garrido (1988) é que muitos alunos saem do 

ensino fundamental e médio sem terem adquirido as habilidades necessárias à leitura 

coerente de um texto. Esses alunos ingressam no ensino superior com sérias deficiências 
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no uso da leitura, o que dificulta bastante o desenvolvimento dos alunos neste nível de 

aprendizagem, pois a leitura é primordial nesta etapa, ela trará subsídios para o 

desenvolvimento crítico, cultural e técnico necessários a sua formação. Os alunos não 

familiarizados com a leitura no ensino básico sentem dificuldades de leitura no decorrer 

da sua graduação, não encontrando auxílio para minimizar essas dificuldades, pois, 

como relatamos anteriormente, os professores não estão preparados para tal realidade, 

não sabem como agir quando essas situações ocorrem. O papel dos professores 

formadores é também propiciar programas de superação das limitações relacionadas as 

dificuldades de leitura. 

Percebe-se que os problemas de leitura relatados até aqui, sejam eles originados 

na educação básica ou não, convergem sempre para o ensino superior, ou seja, os 

problemas gerados nas séries iniciais acabam sendo agravados com o tempo, pois os 

alunos não adquirem as habilidades necessárias e, ainda assim, avançam em seus 

estudos. Com isso, aumentam também as dificuldades de leitura que vão sendo 

acumuladas, em vez de serem sanadas, culminando na inserção de alunos com poucas 

habilidades de leitura no ensino superior. Centofanti, Ferreira e Del Tedesco (1997) 

consideram que as instituições de ensino superior deveriam dar maior importância à 

leitura e tornarem o professor formador co-responsável pela tarefa de orientar seus 

alunos no aperfeiçoamento dessa habilidade.  

É necessário dar uma atenção maior também ao docente universitário no 

desenvolvimento da sua própria habilidade de mediação de leitura, por ser básica para o 

seu trabalho, quer seja para o seu desenvolvimento pessoal, quer seja como ferramenta 

de trabalho. Sendo um leitor hábil e apresentando excelência nos vários níveis e tipos de 

leitura, o docente-leitor poderá influenciar positivamente o comportamento do aluno-

leitor. 

Ainda sobre esse aspecto, nota-se que, embora seja papel da universidade formar 

cidadãos mais críticos em relação a sua visão de mundo, diversas pesquisas têm 

mostrado que os estudantes universitários não apresentam o nível de leitura esperado 

para essa etapa de escolarização (Carelli, 1996; Oliveira, 1996; Pellegrini, 1996; Santos, 

1990). Por isso, torna-se relevante a realização de estudos a respeito desta temática para 

que possamos buscar alternativas para a minimização dessa problemática. 

No cotidiano acadêmico, a leitura, em geral, não está diretamente relacionada às 

atividades. Na maioria das vezes, os estudantes demonstram desinteresse na leitura de 

textos, frequentando as aulas sem sequer ter feito uma leitura prévia dos assuntos a 
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serem discutidas. Observa-se, também, uma baixa frequência desses alunos à biblioteca, 

muitos costumam visitá-la apenas esporadicamente. Isso demonstra que os alunos do 

ensino superior não têm consciência da importância dessa prática em sua formação.  

De acordo com Witter (1997), o aluno ao chegar à Universidade, já deveria 

possuir uma capacidade adaptativa aos diferentes conteúdos, assim como também um 

bom desempenho em leitura. Entretanto, segundo Santos (1990), os alunos 

universitários não estão chegando à Universidade como leitores plenamente 

desenvolvidos, portanto, são ainda imaturos, além disso, ao ingressarem nas 

universidades, se deparam com práticas de leituras inadequadas e não valorizadas, 

desenvolvendo um ciclo de formação deficiente.  

Todos os pontos levantados até aqui nos mostram que a problemática da leitura 

sempre é levada às Universidades, e é aí que ela deve ser superada, visto que é nesse 

momento que os alunos em formação são capacitados para que se tornem profissionais 

com habilidades que os levem a contribuir para o crescimento social, principalmente 

quando esses são alunos que se preparam para atuar no âmbito educacional, pois, essa é 

uma área que dependerá diretamente da prática da leitura. É sabido que professores 

conscientes do papel da leitura na formação dos cidadãos auxiliam de forma mais 

concreta seus alunos a se tornarem também leitores.  

No Brasil, dados levantados por Santos (1990) e Oliveira (1996) demonstram 

que a leitura entre universitários brasileiros não se constitui em uma leitura crítica e 

criativa, apontando também que estes não chegam as Universidades como leitores 

plenamente desenvolvidos, pois apresentam também certas dificuldades para 

compreender os escritos. A maioria dos brasileiros apresentam dificuldades de 

expressão oral e escrita, e são incapazes de dar sentidos aos textos. Santos (1990) e 

Oliveira (1996) afirmam ainda que estudantes vivem em um mundo quase sem palavras, 

esvaziados de ideias, e com isso perdem a capacidade de pensar, isso ocorre porque os 

alunos brasileiros não possuem o hábito de construir significados sobre aquilo que se lê, 

pois estão acostumados apenas a decodificar as palavras. Isto porque, em grande parte 

das escolas, não se trabalham diversos fatores que auxiliam na compreensão dos 

escritos, dentre eles, as informações não visuais que auxiliam os leitores na 

interpretação do texto e na construção de significados.  

Essas pesquisas nos faz perceber que o perfil de leitores que ingressam nas 

universidades não é satisfatório para propiciar o êxito nas atividades que envolvem a 

leitura, nem tão pouco para as competências e habilidades que exige a profissão. É 
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necessário que se tornem competentes, críticos e que tenham o prazer de ler 

frequentemente.  

Para Witter (1999), existe um círculo vicioso de responsabilidade no ensino da 

leitura na escola. De maneira geral, os docentes alfabetizadores acusam os pais por não 

colaborarem no processo da leitura, os das séries seguintes, acusam os anteriores e a 

Universidade culpa os professores de ensino médio, que foram formados por ela e, por 

conta da formação deficiente que receberam nessas instituições, não sabem como agir 

quando se deparam com a dificuldade apresentada por muitos estudantes no 

desenvolvimento da leitura. Enfim, é cada um passando a responsabilidade pela 

deficiência de leitura dos estudantes para o outro. 

Como podemos perceber, a partir das reflexões feitas até o momento a respeito 

dessa problemática, o importante não é apontar onde o problema surgiu, mas sim 

identificá-lo, e independentemente do nível em que se encontre esse aluno, os 

professores de todos os níveis da educação (básico, e superior) devem assumir a 

responsabilidade de auxiliar os discentes que possuem tais dificuldades, para que em 

algum momento essas possam ao menos ser minimizadas, pois à medida que ele avança 

nas séries e o problema não é resolvido, ele tende a não atingir o pleno desenvolvimento 

cognitivo.  Diante de tais reflexões, compreendemos que seria de suma importância 

refletir a respeito da leitura nas Universidades. 

Após todas as ideias e percepções que aqui foram colocadas sobre a leitura, 

permeando os campos da linguagem, dos gêneros do discurso, da importância da 

inserção desta no âmbito das ciências, discutiremos a seguir os conceitos que envolvem 

o discurso desde a sua base que é a linguística, até chegarmos ao discurso científico, 

utilizado no processo de ensino e aprendizagem da química, tais conceitos serão 

esclarecidos a partir da nossa percepção a respeito das ideias de alguns autores que nos 

parecem ser de fundamental importância para que possamos compreender melhor os 

diversos tipos de discursos estabelecidos em nossa sociedade. 

 

3. Vozes no Estudo da Linguagem: 

3.1 Os Gêneros do Discurso: 

Bakhtin (2011) compreende a linguagem como forma de interação social, que 

tem como objetivo a comunicação entre falante/ouvinte, o que implica num princípio 

geral a gerir toda palavra: concebendo a linguagem como diálogo. Toda palavra é 

dialógica por natureza porque pressupõe sempre o outro; a quem o locutor ajusta à sua 
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fala, de quem antecipa reações e mobiliza estratégias. Porém, na concepção bakhtiniana, 

o outro é ainda carregado de outros discursos que foram também formados a partir de 

suas interações sociais e, por isso, difere-se do discurso daquele que fala.  

O ato de comunicação, chamado também pelo autor de enunciação linguística, 

tem, um caráter social e o produto dessa interação social é o enunciado. Como produto 

de trocas sociais, o enunciado está ligado a uma situação material concreta e também a 

um contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 

determinada comunidade linguística. Como os atos sociais vivenciados pelos grupos são 

diversos, consequentemente a produção de linguagem também o será. Para Bakhtin, os 

discursos são produzidos de acordo com as diferentes esferas de atividade do homem. 

Por isso, podemos dizer que cada campo específico de estudo possui discursos 

diferentes e, se tratando das Ciências, cada um exige uma forma específica de uso da 

linguagem, um gênero diferente de discurso.  

Todos os diversos campos da atividade humana estão vinculados ao uso da 

linguagem, e essa pode ser utilizada de formas múltiplas. Segundo Bakhtin (2011), o 

emprego da língua efetua-se por meio de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, 

realizados pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana, onde cada 

enunciado reflete as condições específicas de cada campo, não só pelo seu conteúdo ou 

temática e pelo estilo da linguagem, mas também por sua construção composicional. 

Cada enunciado de acordo com Bakhtin (2011, p. 262): 

 

 

[...] particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 
elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso. A riqueza e a diversidade dos 

gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana. (grifo do autor). 

 

 Para Bakhtin (2011), os gêneros são aprendidos no curso de nossas vidas como 

participantes de determinado grupo social ou membros de alguma comunidade. Logo, 

tem-se que gêneros são padrões comunicativos, quando socialmente utilizados, 

funcionam como uma espécie de modelos comunicativos globais que representam um 

conhecimento social localizado em uma situação concreta. 

Brandão (2005) compreende o discurso como sendo toda atividade de 

comunicação que produz efeitos de sentidos entre interlocutores, ou seja, entre sujeitos 

situados social e historicamente. Isso nos leva a considerar que o aluno/leitor de textos e 
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gêneros não pode mais ser visto como uma instância abstrata ou universal, que recebe, 

de forma passiva, os sentidos depositados no texto, mas um sujeito que constrói, 

interpreta, avalia, aprecia, compartilha ou rejeita as significações (Bertrand, 2003).  

Orlandi (1994) compreende a materialidade do discurso na textualização, pois, 

segundo a autora, as palavras não significam em si, e quando uma palavra significa, é 

porque ela tem textualidade, ou seja, porque a sua interpretação deriva de um discurso 

que a sustenta, que a provê de realidade significativa, afirmando que é o texto que 

significa, e não a palavra por si só. 

O texto, oral ou escrito, visto na perspectiva do discurso, não é uma unidade 

fechada, é construído no processo das relações interacionais, constituindo-se num todo 

significativo, independentemente de sua extensão. Como unidade complexa de 

significação, sua produção/compreensão implica levar em conta as condições de sua 

produção (situação de enunciação, interlocutores, contexto histórico social), 

mobilizando competências não só linguísticas como competências extralinguísticas 

(conhecimento de mundo, saber enciclopédico, determinações socioculturais, 

ideológicas etc). Como objeto empírico, o texto constitui uma unidade significativa 

com começo, meio e fim.  

Como os atos sociais vivenciados pelos grupos são diversos, a produção de 

linguagem passa a ter também uma multiplicidade de formas, com isso a 

heterogeneidade e a riqueza dos gêneros do discurso são infinitas. Daí é que surge a 

dificuldade de definição da natureza geral do enunciado.  

Segundo Bakhtin (2011) há dois tipos diferentes de gêneros discursivos, os 

gêneros discursivos primários (simples) e os gêneros discursivos secundários 

(complexos). Os gêneros secundários são aqueles utilizados em romances, dramas, 

pesquisas científicas de toda espécie, etc., tais gêneros surgem nas condições de um 

convívio cultural mais complexo, muito desenvolvido e organizado, predominando a 

escrita. No processo de formação dos gêneros secundários, eles se reelaboram, 

aprimorando os gêneros primários, que são compostos pelos relatos do dia a dia, cartas, 

e diálogos informais utilizados no cotidiano, que se formaram na condição discursiva 

imediata. Esses gêneros primários, que integram os secundários, se transformam e 

adquirem um caráter mais complexo.  

A diferença entre os gêneros primários e secundários é grande e essencial, e é 

por isso mesmo que a natureza do enunciado deve ser estudada e definida por meio da 
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análise dos dois tipos de gêneros. Na imensa maioria dos gêneros discursivos, o estilo 

individual não faz parte do plano do enunciado, mais é seu produto complementar.  

Para Bakhtin (2011, p. 266): 

 

 

[...] os estilos de linguagem ou funcionais não são outra coisa senão 
estilos de gêneros de determinadas esferas da atividade humana e da 

comunicação. Em cada campo existem e são empregados gêneros que 

correspondem ás condições específicas de dado campo; é a esse 
gênero que correspondem determinados estilos [...] geram 

determinados gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados. 

 

A partir de tais definições, queremos enfatizar que a ciência, aqui considerada 

como um campo da atividade humana, possui uma linguagem específica que pode ser 

também reconhecida como um gênero do discurso secundário, já que se trata de um 

enunciado mais complexo e que segue alguns padrões.  Nessa perspectiva, a análise dos 

discursos apresentados pelos sujeitos de pesquisa passa a ser algo de fundamental 

importância para que se possa compreender o nível de leitura no qual se encontram e 

também as dificuldades de apreensão da linguagem científica por meio da leitura de 

textos.  

Bakhtin (2011) considera o estuda da natureza dos enunciados e dos gêneros 

discursivos como fundamental para superar as concepções simplistas da vida, do 

discurso, da comunicação. Para o autor, a língua é a dedução da necessidade humana de 

auto expressar-se, de objetivar-se. A essência da linguagem se reduz à criação espiritual 

do indivíduo.  

Para que um indivíduo possa compreender o significado do discurso, é preciso 

que ele ocupe simultaneamente em relação a ele uma: 

 

 

[...] ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 

parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa 

posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo 

de audição e compreensão desde o seu início, ás vezes literalmente a 
partir da primeira palavra do falante. (Bakhtin, 2011, p. 271). 

 

 Para esse autor todo ato de compreensão é uma resposta, seu conceito de 

resposta é amplo, tendo em vista que ultrapassa o esquema já padronizado de que para 

toda pergunta exige uma resposta, uma vez que resposta na teoria bakhtiniana tem-se 

como uma atitude em que determinado interlocutor se posiciona ideologicamente sobre 
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determinado discurso. Nem sempre é visto como uma réplica a uma pergunta, mas a um 

discurso, que pode ser mediato ou imediato.  

Para Fuza & Menegassi (2006, p. 26), a atitude responsiva pode ser interna ou 

externa, para esse autor “é externa quando se escreve para que as pessoas vejam as 

ideias do autor e possam apresentar uma compreensão e uma resposta e, interna, quando 

a pessoa conversa consigo mesma sobre o texto que produziu”.  

Bakhtin (2006, p.125) diz que “a cada palavra da enunciação que estamos em 

processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, 

formando uma réplica”. Nessa ótica de compreensão, entendemos que para que haja a 

compreensão não basta apenas que o sujeito se posicione discursivamente sobre um 

fator discursivo, mas sim que faça apropriações do discurso do outro para a construção 

da enunciação, para que assim seja possível também, contra-argumentar o discurso do 

outro com suas próprias palavras. Esse autor vai dizer ainda que (p. 128) “compreender 

é opor a palavra do locutor uma contrapalavra”. Isso não significa que compreender é 

somente se opor a determinado discurso, mas basear-se no discurso anterior para formar 

o discurso que constitui a resposta. Bakhtin (2011, p.272), diz ainda que, “toda 

compreensão é prenhe de resposta [...] A compreensão responsiva nada mais é do que a 

fase inicial e preparatória para uma resposta”.  

Nesse sentido, compreender é responder a um determinado enunciado, pois, 

segundo Bakhtin (2011, p.265): “cada enunciado é um elo da cadeia muita complexa de 

outros enunciados”. Logo, não existem enunciados e discursos que são construídos de 

forma isolada, ou enunciados primários, como costuma dizer Bakhtin (2011), pois os 

discursos se constroem com base nos já existentes, pois nossos discursos estão 

impregnados por outros discursos. Outras vozes se fundem às nossas, nos levando a 

acreditar que aquilo que produzimos tem base apenas nos nossos pensamentos, porém, 

esquecemos que nossas ideias são produzidas a partir do discurso do outro. Por isso, 

reforçamos, por algumas vezes, aquilo que dizemos, concordamos ou discordamos 

usando as palavras do outro, como se nelas estivessem nossos próprios propósitos. 

Com isso, a responsividade não pode ser vista apenas como prática de 

linguagem, mas é exatamente a responsividade que traz a existência da linguagem, 

tendo em vista que, a resposta ativa não existe apenas no responder a um determinado 

discurso, mas pelo contrário, responde a outros enunciados já postos socialmente em 

outro contexto histórico-social, ou seja, é construída a partir do que já se sabe. 
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Há também a compreensão passiva do significado do discurso, porém, para 

Bakhtin (2011), essa compreensão é apenas um momento abstrato da compreensão 

ativamente responsiva real e plena que se atualiza na resposta. É claro que nem sempre 

ocorre de imediato, a resposta pode realizar-se na ação ou no silêncio, mas cedo ou 

tarde o que foi ouvido e ativamente entendido é respondido nos discursos subsequentes 

ou no comportamento do ouvinte. 

Logo, o falante é determinado à compreensão responsiva ativa, não admite ou 

espera uma compreensão passiva, uma vez que, mesmo o silêncio se constitui em uma 

resposta. Bakhtin (2011, p.273), afirma que “a transmissão da afirmação do outro em 

forma de pergunta já leva a um atrito entre duas interpretações numa só palavra, tendo 

em vista que não apenas perguntamos como problematizamos a afirmação do outro”. 

Esse autor vai dizer que cada discurso toma existência na “mútua orientação dialógica 

do discurso do outrem” (p. 273), isto é, a construção do discurso do locutor é na verdade 

um diálogo entre os discursos já postos, não apenas do locutor e interlocutor imediato, 

como também entre outros discursos e interlocutores de outro contexto social, ao qual 

esse discurso se esforça em responder. 

Portanto, aquilo que é ouvido ou lido e compreendido certamente será abstraído 

pelo ouvinte e posteriormente incorporado em suas ações e palavras, e é este ponto que 

merece atenção, a incorporação do discurso, para que um indivíduo possa aprender 

significativa e criticamente a partir daquilo que escuta ou lê.  

 As questões que orientam  nossa pesquisa estão relacionadas à como facilitar ou 

ainda mediar a leitura, para permitir a incorporação do discurso pelos licenciandos 

quando solicitados a ler artigos relacionados com a formação profissional dos mesmos, 

ou seja:  

 Como fazer para que isso ocorra?  

 Que tipos de discursos ou linguagens devem ser apresentados àqueles que se 

encontram no processo de formação para atuarem como professores?  

 De que forma esses discursos devem ser apresentados para que possibilitem a 

conscientização da importância da linguagem e do discurso, assim como da 

leitura na aprendizagem das ciências?  

 O que ou quem auxiliou esses sujeitos na compreensão do mundo em, que 

vivem, para que possam formar também cidadãos que busquem transformá-lo 

para melhor? 
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Tais questionamentos nos levam a refletir ainda mais sobre o papel da 

incorporação dos discursos no processo de ensino e aprendizagem por meio da leitura, 

pois, é possível perceber dentro das concepções levantadas, que essa incorporação é 

fundamental para que os sujeitos construam suas respostas. 

Bakhtin (2011) diz ainda que toda compreensão plena real é ativamente 

responsiva, e que a postura de compreensão passiva trata-se de uma fase inicial 

preparatória da resposta, pois o próprio falante está determinado a uma compreensão 

ativamente responsiva, ele não espera uma compreensão passiva, ele busca respostas, 

uma concordância, uma participação, pois, este se empenha em tornar inteligível sua 

fala. Segundo o autor, esse é apenas o momento abstrato do projeto concreto do 

discurso do falante, pois todo falante é por si mesmo um respondente, uma vez que ele 

não foi o primeiro a violar o eterno silêncio do universo, daí cada enunciado é composto 

pela organização complexa de outros enunciados.  

Por tudo que foi mencionado até o momento, percebe-se que a compreensão dos 

gêneros discursivos interferem diretamente no processo de leitura e de compreensão de 

textos, mostrando-se também duplamente interessante para entender a dimensão 

interativa entre leitura e escrita. Assim, por um lado, a escrita implica a leitura, pois, na 

medida em que se escreve um texto há a necessidade de uma metaleitura reflexiva que 

tem por objetivo comparar o texto escrito com a representação do gênero visado, e 

avaliar sua concordância ou desvio (e, eventualmente, a reescrever tudo ou parte do 

texto) em relação a critérios que foram construídos na leitura. Por outro lado, a leitura 

também pode implicar a escrita, e isso ocorre quando o gênero exerce uma função de 

depósito de onde o escritor pode retirar esquemas, fórmulas, estereótipos que ele 

associará em sua própria produção, ocasionando a ativação da memória de leituras 

antigas já realizadas.  

Isso permite aos leitores fazer com que os modelos integrados pelas experiências 

vividas, sejam reinventados nas novas leituras, e isso favorecerá o leitor na 

compreensão do texto. O reconhecimento das características fundamentais do texto 

favorece uma leitura prospectiva, que guia o leitor a uma participação ativa na 

elaboração das hipóteses de leitura, ou como pensa Bakhtin, a uma postura ativa 

responsiva frente ao discurso apresentado no texto. 

(Canvat, 1993) afirma que: 
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[...] todo ato de leitura não é possível senão a partir de um certo 

enquadramento genérico fundado sobre a balizagem de índices que 

abrem o horizonte de leitura do texto. Este enquadramento dá uma 

sensação do já-lido, que facilita a leitura e a compreensão dos textos, e 
que permite reduzir a não legibilidade daqueles que, por sua 

atipicidade, transgridem as leis do gênero (Canvat, p.304 1993). 

 

Com relação à escrita, pode se dizer que esta também depende não somente dos 

gêneros discursivos como também da leitura, seguido da escrita, e compreensão de tais 

gêneros, pois: 

 

 

[...] não há prática escritural que não se situe em função de um sistema 

genérico preexistente, quer seja para o respeitar, quer seja para o 

transgredir. Mais precisamente, a dimensão relativamente normativo-
prescritiva do gênero faz dele uma unidade de estruturação, de 

organização e de composição que facilita, de forma global ou parcial, 

o ato de escrever (Canvat, p. 264, 1993). 
 

É quando se pratica leitura por meio da escrita que o conflito entre o estilo 

fundamental e o estilo individual se faz presente de forma mais significativa ao leitor. 

Se, no ato da escrita, “a dimensão normativo-prescritiva do gênero faz dele uma unidade 

de estruturação, de organização e de composição” (Canvat, 1993, p. 265) se tornando 

um elemento facilitador, por outro lado, ocorre também um trabalho individual de cada 

sujeito que se utiliza da língua, de forma mais ou menos pessoal (que dialoga com o 

gênero) na escolha das formas de organização textual, na seleção dos recursos da 

linguagem, entendido como unidade de interação social entre falantes. 

Cabe à escola cuidar para que os alunos, ao longo de sua vivência escolar e 

social, ampliem sua capacidade de reconhecer e utilizar a multiplicidade de gêneros do 

discurso, assim como criar possibilidades para que ele se aproprie de tais gêneros e, 

assim, se torne um leitor crítico e que se posicione de forma ativa responsiva frente aos 

discursos que lhes são apresentados, pois, é por meio da leitura que os educandos se 

apropriam dos conhecimentos necessários à compreensão do mundo, e a partir daí 

possam intervir na sociedade buscando modificá-la para melhor.   

Por tudo isso, compreendemos que a noção dos gêneros discursivos para 

professores em formação é de primordial importância, sejam eles professores de 

linguística ou não, pois, é por meio desses que a linguagem utilizada nas diversas aéreas 

do conhecimento pode ser apreendida e posteriormente utilizada na construção não só 

de suas falas, mas também de suas ações.  
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No caso da ciência estudada em nossa pesquisa, a Química, torna-se ainda mais 

necessária à compreensão dos gêneros discursivos secundários, especificamente dos 

ligados à ciência, por parte dos professores em formação e também dos professores 

formadores, já que a química é uma ciência dotada de uma linguagem específica, 

abstrata e de difícil compreensão, pois os estudantes, em sua maioria, não conseguem se 

apropriar dos conceitos trabalhados nesta ciência em virtude de não apreenderem aquilo 

que estão lendo, ou seja, pelo não entendimento da linguagem e dos gêneros do discurso 

utilizado nessa ciência. 

Por isso, percebemos a necessidade de analisar também a respeito dos discursos 

apresentados pelos nossos pesquisados, pois esses discursos possuíam uma relação 

direta com o que aprenderam e também com o que vão ensinar. Foi nesse momento que 

compreendemos a importância da incorporação do discurso científico por parte dos 

professores em formação. Era preciso entender os aspectos que o configuram para que 

pudéssemos auxiliar os sujeitos da pesquisa nesse processo. Passo agora a discutir com 

mais profundidade essa questão. 

3.3. O discurso Científico: 

O discurso científico, assim como os diversos tipos de discursos que se 

manifestam em nossa sociedade, é produto do outro, resultado das relações e contratos 

sociais, pois nenhum discurso é obra de um único indivíduo, mas, do entrelaçamento de 

experiências e ideologias que pressupõem a presença ativa e efetiva do outro. Essa 

construção, a partir das ideias do outro, levaram a ciência a uma padronização que se 

diferencia das demais linhas de estudo.  

Essa diferença se dá, quando um conhecimento para ser considerado científico, 

necessita satisfazer algumas condições. Condições essas determinadas por Fourez 

(1995), a partir da concepção da Ciência, como o chamado método científico:  

 

 
As ciências partem da observação fiel da realidade. Na sequência 

dessa observação, tiram-se leis. Estas são então submetidas a 

verificações experimentais e, desse modo, postas à prova. Estas leis 

testadas são enfim inseridas em teorias que descrevem a realidade. 
(FOUREZ 1995, p.38) 

 

O conjunto destas teorias e leis, elaboradas sempre a partir do método descrito 

pelo autor, compõe o conhecimento científico, que constitui também, o discurso 

científico. Desta forma, o discurso científico adquire status de neutralidade em relação 
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ao papel dos cientistas, e objetividade em relação à interpretação da realidade, 

descrevendo os fenômenos que ocorrem no mundo. Esse método padronizado das 

ciências desprezam a subjetividade e a individualidade do pesquisador. Consideramos 

que a subjetividade se encontra inserida nesse processo, pois, é impossível ao ser 

humano perceber tudo que ocorre em um fenômeno, assim, a construção das definições 

científicas, que formam o discurso científico, ocorre desde que sejam percebidas, pela 

interpretação, que toma como base as ideias do outro, já que as interpretações são 

formadas a partir das ideias já construídas pelo outro (BAKTHIN, 2011).  

Essa coletividade na construção dos discursos científicos pode ser percebida nos 

textos de divulgação científica ou artigos produzidos pelos cientistas, que normalmente 

são escritos na 1° pessoa do plural ou na 3° pessoa do singular. Esta forma de expressão 

gramatical indica que um conceito não é elaborado por apenas um cientista 

individualmente, mas aponta para a produção do conhecimento como um processo 

histórico e coletivo. Orlandi (2003, p.32) justifica esta posição afirmando que “O fato 

de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental 

para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e com 

a ideologia”. 

Portanto, o que é dito no discurso científico, é sempre fruto da interação entre o 

produtor do discurso e todos os outros discursos com o qual este sujeito já teve contato 

anteriormente. Isto nos permite definir o que a autora chama de interdiscurso: a relação 

entre o que se está dizendo e que já foi dito anteriormente, ou seja, o conceito de 

interdiscurso remete à historicidade e à memória discursiva do discurso, mostrando seus 

compromissos políticos e ideológicos. 

Entretanto, a linguagem do cientista tem sua materialidade específica. Não é 

transparente (Orlandi, 1997), pois, tanto ele quanto o discurso científico são, como os 

demais, heterogêneos em sua essência. Essa 

noção de um discurso único e uno, dotado de objetividade e neutralidade, não passa de 

ilusão. O cientista se constitui quando se submete aos mecanismos e técnicas de 

determinação e produção de verdade, do dizível e não dizível.  

A ciência é construída a partir de memórias discursivas prévias, de uma 

formação discursiva que aponta os sentidos possíveis, e coíbe os demais sentidos – 

estabelecendo uma metalinguagem técnica, científica. O cientista recebe em seu 

treinamento os sentidos aceitos para determinadas formulações e os que não são, e dessa 

forma conhece o que é permitido e o que não é em sua área, através do domínio da 
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metalinguagem específica de sua área, constituída através de uma memória discursiva 

prévia. 

 

 

O domínio da linguagem técnica é parte importante do 

aprendizado do cientista... ninguém poderá ser químico, físico 

ou biólogo sem dominar o jargão de sua área... Mais do que para 

aos discursos ordinários ou os das ciências humanas, vale 

certamente para o das ciências exatas a postulação de Pêcheux e 

Fuchs (1975) de que o significado das palavras e dos enunciados 

depende do discurso a que pertencem. Repetindo, é nesses 

discursos, e como consequência de um longo  trabalho histórico, 

que tais palavras e tais enunciados têm uma leitura unívoca, e 

não em língua portuguesa, inglesa, etc... Do ponto de vista do 

treinamento do cientista, parece evidente que ele implica um 

processo de subjetivação que produz como efeito um 

assujeitamento às regras do discurso de um grupo institucional... 

(Possenti, 1997, p. 20). 

 

Com isso, passamos a entender a importância da incorporação do discurso 

científico, para aqueles que se encontram inseridos nesse contexto, pois, é por meio 

dele, que o sujeito compreende também, os conceitos envolvidos nas ciências exatas. 

 Daí passa a ser necessário que os professores em formação se apropriem desse 

discurso, para que possam mais adiante dissipar e promover em seus futuros alunos a 

apropriação da linguagem científica, que compõe o discurso científico. Porém, tal 

apropriação exige um esforço intelectual com um determinado repertório estrutural.  

Deyes (1983) argumenta que o discurso científico é fundamentalmente 

descritivo, e diz que a ciência tem como objetivo “as unidades conceituais de estrutura, 

propriedades e formas, lugar, medida e processo”; o autor coloca a ciência acima do 

discurso científico. Embora a ciência tenha como objetivo descrever o ambiente em que 

se encontra a humanidade, o discurso científico pretende fazer recuar os limites do 

nosso conhecimento sobre este ambiente através da argumentação e discussão. 

De acordo com Orlandi (1997), o discurso científico se caracteriza como um tipo 

de discurso de ação, e nesse sentido apresentam-se dois tipos de discurso, o discurso da 

descoberta e o discurso narrativo. O primeiro é utilizado quando o cientista está em 

busca do “saber”, no momento em que a pesquisa ocorre, sendo, portanto individual. Já 

o segundo, que é o discurso narrativo, esse é reconhecido como o discurso social do 

“fazer-saber”, ou seja, é quando o pesquisador se dirige a comunidade para tornar 

pública a sua descoberta. 
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Para Orlandi (1997) há ainda o discurso de revisão, que se caracteriza pela 

retomada do discurso de vários cientistas, que se desenvolve como um tipo de discurso 

do escritor, que possui objetivos específicos, por exemplo: expor, questionar, 

reconstituir historicamente ou opinar a respeito de um tema. 

Com o passar dos tempos à ciência foi mudando seus objetivos, perdendo a sua 

natureza humanística e especulativa voltada para o progresso da humanidade passando a 

ser vista como uma atividade operacional, que passa a atender as exigências do estado, 

as necessidades da sociedade e aos interesses comerciais.  

O discurso científico, que é parte significativa desse processo, sofre 

modificações na sua estrutura e nos seus objetivos. Apesar de se submeter às mesmas 

regras gerais, para sua aceitação e reconhecimento científico e verificação experimental, 

de acordo com Lyotard (1979), outra condição básica veio se juntar a estas, a da 

operatividade na realidade atual, ou seja, precisa ter validade social. 

O discurso científico passa assim, a ter uma validade que não apenas lhe é 

própria, intrínseca, mas também social, ao menos no que tange a sua aplicação.  

Todas essas considerações a respeito do discurso científico, nos leva a perceber a 

importância da influência desse não só na sociedade, mas também na formação 

científica dos sujeitos, pois o entendimento de como surgiu o discurso científico de seus 

objetivos e de como ele foi se moldando as necessidades sociais, interferem diretamente 

da compreensão das ciências.   

Nesse processo, a leitura aparece como uma fonte de aproximação entre sujeitos, 

conceito e discurso, pois é por meio dos textos que os conceitos científicos são 

apresentados a sociedade, seja na forma de discurso de descoberta narrativo ou de 

revisão. Assim, compreendemos também como necessário pontuar alguns aspectos que 

relacionam os textos aos discursos, já que é basicamente por meio da leitura de textos 

que um sujeito se familiariza com os discursos científicos. 

3.3.1 Discurso e Texto 

Neste estudo, o termo texto se refere não apenas a textos escritos, impressos e de 

autoria determinada, mas também por toda e qualquer forma de transmitir um 

enunciado, Orlandi (2005) afirma que o texto: 

 

 

[...] não é definido pela sua extensão: ele pode ter desde uma só letra 

até muitas frases, enunciados, páginas etc. [...] Portanto, não é a 
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extensão que delimita o que é um texto. Como dissemos, é o fato de, 

ao ser referido à discursividade, constituir uma unidade em relação à 

situação (Orlandi, 2005, p. 69). 

 

A autora define o discurso como “efeitos de sentidos entre interlocutores” (p. 71) 

e, segundo ela, buscar a discursividade num determinado texto requer a compreensão 

das formas pelas quais os sentidos são produzidos. Uma figura como a seguinte: 

 

Figura1: Representação na linguagem química de um ciclohexano. 

Quando apresentada no rótulo de um vidro em uma bancada de laboratório de 

química, é considerado um texto, pois é carregada de sentidos para aqueles que a 

visualizarem nesse ambiente. Essa figura pode representar um solvente comumente 

utilizado em reações químicas, chamado ciclohexano. Porém, se a mesma imagem 

aparecer numa etiqueta de um rótulo de mel, por exemplo, poderá representar as 

colmeias que produzem o mel. Assim, um texto não possui sentido fixo, a princípio, 

mas funciona em relação a uma formação discursiva que estabelece o que pode e deve 

ser dito a partir de uma dada posição em determinada conjuntura social e histórica. 

A compreensão de textos vindos da formação discursiva científica, por exemplo, 

que se utiliza de linguagens próprias, exerce papel muito importante na citada formação 

para a cidadania. 

Textos como os ilustrados a seguir: 

                           

Figura 2: Material Inflamável.                 Figura 3: Material Infectante. 

Representam a existência de material inflamável e de material infectante, 

respectivamente, se lidos a partir do posicionamento científico. Talvez, para um sujeito 

que não lê com essa visão, e não domine tal linguagem, possa adquirir representações 

diferentes, ocasionando acidentes que podem gerar riscos de morte para as pessoas que 

não possuam conhecimento da linguagem que representa os textos acima. Não se trata 
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de uma questão exclusivamente discursiva, mas que envolve também as relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade. É o caso de esclarecer a situação do ponto de vista da 

linguagem e perceber que os significados dos textos têm sua materialidade histórica e 

social, e essa não é neutra. 

Sobre o texto, é importante esclarecer ainda que ele estabelece relações com 

outros textos, é o que Orlandi (2005) define no contexto da AD como intertextualidade. 

Apontando ainda para o caráter heterogênio dos textos, afirma que: 

 

 

Todo texto é heterogêneo: quanto à natureza dos diferentes materiais 
simbólicos (imagem, som, grafia etc); quanto à natureza das 

linguagens (oral, escrita, científica, literária, narrativa, descrição etc); 

quanto às posições do sujeito (Orlandi, 2005, p. 70). 

 

 Então, um mesmo texto, que tem como material simbólico a imagem, ele pode 

ainda diferir quanto à natureza da linguagem que pode ser científica, matemática ou 

artística, podendo também diferir quanto às posições que o sujeito-autor e o sujeito-

leitor tomam frente a ele.  E é isso que corresponde à heterogeneidade do texto. 

Além de tudo que foi explanado, é também importante que se compreenda as 

diferenças existentes entre discurso e texto. O discurso se manifesta linguisticamente 

por meio de textos, isto é, ele se materializa sob a forma de textos. Dessa forma, é 

estudando o texto que se pode compreender a funcionalidade dos discursos. Apesar de 

possuírem diferentes definições, o discurso e o texto estão profundamente interligados. 

Como já mencionado anteriormente, os textos podem ser orais, escritos ou ainda se 

manifestam por meio de símbolos e imagens, é construído no processo das relações de 

interação, quando um falante se comunica com o outro ou com outros por, meio da 

linguagem. 

Como a compreensão de um texto remete a consideração da sua condição de 

produção, que envolve não só a primeira situação como quem fala, a quem o texto é 

dirigido, quando e onde se produz ou foi produzido, mas também ao entendimento dos 

valores, crenças  que os interlocutores carregam, os aspectos sociais, históricos, 

políticos, as relações de poder que determinam essa produção. Portanto, para produzir 

ou compreender um texto, é preciso que se tenha não só conhecimentos linguísticos, 

mas também conhecimentos extralinguísticos, como conhecimentos de mundo, 

enciclopédico, histórico-culturais e ideológicos, pois, somente assim o leitor será capaz 
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de identificar a formação discursiva a que pertence como também à formação ideológica 

a que está ligado. 

Para finalizarmos esta etapa, salientamos que enxergar a linguagem a partir do 

discurso, é, portanto, ir além dos aspectos linguísticos envolvidos. Nos discursos 

produzidos pelo homem, está toda a sua história, aquilo que foi dito e também o que foi 

silenciado. Podemos identificar nas entrelinhas dos textos, os implícitos, os não ditos, as 

relações de interação e também as de oposição, pois são todos esses aspectos que 

tornam o discurso concreto e, dessa forma, as percepções e ideologias dos sujeitos 

leitores podem ser aprimoradas e complementadas a partir da leitura de textos vistos por 

essa ótica.  
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4. Caminhos da Pesquisa (Tempo, Espaço, Sujeitos, Percursos e Procedimentos): 

Delimitar uma metodologia para a pesquisa constitui um ponto fundamental para 

o funcionamento da mesma. Algumas escolhas se fizeram necessárias para que a 

pesquisa pudesse ser realizada, tais escolhas incluem: o foco, os sujeitos, abordagem 

analítica, o corpus que compõe a análise, referenciais que poderiam contribuir com a 

nossa discussão, enfim, determinar qual ótica da leitura privilegiaríamos nesse trabalho 

de pesquisa.  

Enxergamos como importante fazer uso de tais escolhas, pois assim daríamos a 

nossa pesquisa um caráter de significação, por isso buscamos, a partir da fundamentação 

teórica, construir tais significados, pois o referencial teórico na construção do objeto de 

estudo é de grande importância (MANSKE, 2006, p. 252): 

 

 

A perspectiva teórica assumida, quando da realização de uma 
pesquisa, não indica apenas em que marco teórico tal produção 

acadêmica será desenvolvida, mas, antes disso, delimita as maneiras 

como será construído o objeto de estudo, as questões de pesquisa, o 
material empírico e as problematizações a serem feitas, os caminhos 

metodológicos, os recortes, as unidades, as problematizações. Em 

suma, a inscrição teórica condiciona as possibilidades de composição, 
os modos de elaboração, as maneiras de olhar e construir a pesquisa 

e(m) seus múltiplos movimentos; a maneira pela qual estaremos 

entendendo o nosso mundo particular da investigação (Manske,2006, 

p. 252). 

 

Optamos por trabalhar pela ótica dos gêneros discursivos (Bakhtin, 2011) e pelo 

conceito de leitor ativo e passivo de Solé (2008), para a compreensão do funcionamento 

da leitura em aulas de química, em contraponto ao caráter pontual cheio de sentidos ao 

qual a “coleta de dados” costuma assumir. Tais análises são comumente associadas à 

visão empirista de ciência, que sugere um sentido inerte, onde se encontram verdades 

estáticas e absolutas, que são levantadas após a coleta e sistematização dos dados.  

Em oposição a essa ideia, essa pesquisa trabalha com a construção de “um 

corpus de análise”, que corresponde a um posicionamento que não seja neutro, nem 

carregado de critérios empíricos, mas sim de critérios teóricos. Essa não neutralidade se 

materializa quando, na construção do corpus, há um posicionamento teórico declarado. 

Em concordância com isso Rey (2005) assume que: 
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As teorias não são sistemas estáticos aos quais se deve assimilar todo 

o novo conteúdo, mas sim são sistemas abertos em relação aos quais 

os pesquisadores devem cultivar uma consciência de parcialidade, de 

desenvolvimento, e não de resultado final, como frequentemente 
ocorre na ciência. (Rey, 2005, p.30). 

 

Nessa pesquisa, as teorias que possibilitam a construção de um corpus são as 

concepções de Solé (2008), em associação ao estudo dos gêneros discursivos 

(BAKHTIN, 2011), sendo que tais teorias auxiliam na compreensão dos nossos 

objetivos, que são identificar e classificar o perfil de leitores a partir do questionário e 

das produções textuais advindas da leitura de discursos científicos expressos em artigos. 

Optamos por esse método de coleta e análise dos dados, pois, no decorrer dos estudos 

que permearam a pesquisa, concluímos que não seria interessante olhar especificamente 

para o professor, ou para a leitura, ou ainda para os conteúdos que eram apresentados 

nos textos que seriam partilhados na ação da pesquisa, pois nosso objetivo só teria 

condições reais de ser atingido se olhássemos para o conjunto de coisas que envolvem o 

processo de leitura e aprendizagem a partir desta, por isso, buscamos o aprofundamento 

em temas do campo da linguística que nos pareceram de fundamental importância para 

a compreensão do nosso objeto de pesquisa, esses estudos englobam a linguagem e os 

diversos campos do discurso.  

Desde as primeiras reflexões para a execução da pesquisa, tínhamos com 

intenção a realização de intervenções que, com o decorrer do estudo, mostrou-se como 

um momento de colaboração, pois, como fora mencionado em alguns pontos da nossa 

introdução, os estudantes de graduação em química necessitavam de conhecimento a 

respeito das teorias que permeavam a leitura.  

Por esse motivo, nossa pesquisa trabalhou com o diálogo entre pesquisador e 

pesquisado, onde o pesquisador não buscou o afastamento do contexto que está 

pesquisando, porém mergulhou nele, orientado pelas questões às quais se pretende 

propor algumas respostas.  

Com isso, nossa pesquisa foi delimitada por duas etapas: 

A) A primeira objetivou levantar o perfil dos leitores do curso de química 

licenciatura. Nessa etapa foi aplicado um questionário estruturado, com 

perguntas referentes à leitura no ensino de química.  

B) A segunda foi realizada a partir dos momentos de intervenção. Que teve como 

objetivo classificar o perfil dos leitores. Nesse momento iniciamos as atividades 

de leitura do texto, que serão esclarecidas nos tópicos posteriores. 
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A partir desse momento, passo a relatar como se deu a construção do corpus e 

quais foram às mediações realizadas nesse sentido. 

4.1 Contextos da Pesquisa: 

Atualmente, a Universidade Federal de Sergipe, escolhida para esse estudo, 

disponibiliza todos os anos cento e dez vagas, na modalidade presencial, para os 

interessados em cursar Química Licenciatura nesta região. Do total de vagas 

disponibilizadas, 60 são direcionadas para o campus da capital e 50 para o campus do 

interior. Esse estudo concentrou-se com os estudantes do campus da capital. 

A escolha pelo curso de Química Licenciatura se deu por nos sentirmos 

enquanto professores, também responsáveis em contribuir com as pesquisas referentes à 

nossa área de atuação, colaborando também com a compreensão do tema de estudo na 

área das ciências. Com a intenção de entendermos melhor a realidade da nossa 

instituição de ensino, o nosso estudo foi realizado na Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), inicialmente com estudantes do curso de Química Licenciatura que estavam 

cursando a disciplina Pesquisa em Ensino de Química I, porém, após a análise de alguns 

dados, percebemos que necessitávamos observar sujeitos diferentes, que estivessem em 

um período menos avançado do curso para que pudéssemos verificar se esse fator 

influenciava no perfil dos leitores. Então decidimos ir a campo coletar novos dados, 

dessa vez, os pesquisados foram os licenciandos matriculados na disciplina Metodologia 

e Instrumentação para o Ensino de Química.  

A escolha pela disciplina Pesquisa em Ensino de Química I estava relacionada 

com a exigência da produção de um artigo científico como forma de avaliação da 

disciplina. A escrita de um artigo requer muita leitura a respeito do que se quer escrever, 

consequentemente, é necessário que se compreenda aquilo que está sendo lido. É 

importante ressaltar, também, que tal disciplina é ofertada para os alunos que se 

encontram no 5° período de uma grade curricular que possui 10 períodos, com carga 

horária de 60 horas.  A professora formadora da turma era também a orientadora desta 

pesquisa, e com a evolução dos estudos no âmbito da leitura, a postura e a visão da 

professora formadora foram evoluindo.  

Por isso, entendemos que essa disciplina seria apropriada para realizarmos a 

nossa pesquisa, já que a mesma exigiria dos alunos habilidades de leitura, além de ser 

uma disciplina cursada num período em que os graduandos já haviam percorrido metade 

da graduação. Supomos, portanto, que nesse momento os alunos já teriam adquirido 

algumas habilidades necessárias à sua prática. Pensamos, também, que, se caso fosse 
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necessário a continuidade do estudo mesmo após o término da disciplina, poderíamos 

acompanhar a evolução destes pesquisados no decorrer da disciplina Intitulada Pesquisa 

em Ensino de Química II, pois esta dá continuidade aos trabalhos que foram iniciados 

na Pesquisa em Ensino de Química I. 

Já a Disciplina Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química foi 

selecionada, pois a professora formadora, que era a mesma professora da disciplina 

Pesquisa em Ensino de Química I, em função do envolvimento com questões de leitura 

decidiu utilizar uma estratégia de ensino baseada na leitura de artigos, para isso, levou 

até os graduandos noções de diversas formas de leitura, e os fez compreender que 

mesmo diante de tantas estratégias, era preciso que cada um encontrasse o seu meio de 

compreender a leitura.  

Posterior a isso a professora formadora iniciou o seu trabalho a partir da leitura 

de textos, funcionava com a entrega de um artigo aos licenciandos, que o levavam para 

casa e tinha como tarefa a execução da leitura e compreensão do texto, na aula seguinte, 

a professora formadora solicitava a produção de um texto que contemplasse aspectos 

importantes do artigo que lhes foi recomendado para leitura. Após essa etapa, ela fazia a 

leitura mediada, em sala com os licenciandos, do artigo e depois, solicitava a escrita de 

um novo resumo. Portanto, o uso do texto como ferramenta de aprendizagem nessa 

disciplina nos pareceu de grande relevância para que pudéssemos fazer comparações 

com os licenciandos da disciplina de Pesquisa I.  

É importante ressaltar que os licenciandos da disciplina de Metodologia 

encontravam-se apenas no 2° período da graduação, e que a professora formadora das 

duas disciplinas se tratava da mesma pessoa, porém, as disciplinas foram ministradas 

em semestres diferentes. A primeira coleta foi realizada no primeiro semestre de 2012, e 

a segunda no segundo semestre de 2013.  

A Universidade surge como cenário da pesquisa, a partir de conversas geradas 

nas orientações para a realização da pesquisa. No decorrer das conversas, a professora 

formadora das disciplinas mencionadas anteriormente demonstrou o desejo de enfatizar 

a leitura no decorrer das atividades que seriam realizadas durante o curso, foi quando 

me fiz presente numa disciplina que fazia parte do período que antecedia a disciplina 

pesquisada, para fazer a apresentação aos alunos da minha proposta de pesquisa. Logo, 

percebemos o interesse em conhecer melhor as teorias que ali foram apresentadas de 

forma sucinta, para que eles pudessem apenas ter uma breve noção do que lhes seria 
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apresentado no período seguinte, e foi dessa forma que a minha coleta de dados foi 

iniciada. 

Desenvolvi todos os estudos com a colaboração da professora formadora, a 

professora Dr
a
 Marlene Melo, também orientadora e colaboradora dessa pesquisa, que 

me deixou à vontade para realizar minhas intervenções no decorrer de suas aulas, que, 

na verdade, foram se transformando em momentos em que compartilhávamos 

conhecimento não somente sobre a temática abordada no texto lido, como também 

sobre as teorias que poderiam ser utilizadas para a mediação da leitura. 

Dos 60 alunos ingressantes no curso de Química Licenciatura da UFS, campus 

São Cristóvão, os alunos concludentes não chegam nem à metade do número de alunos 

que ingressam. Em muitos casos, os alunos desistem ou fazem transferência para outros 

cursos.  

 A licenciatura em Química objetiva formar professores de Química, para o 

ensino fundamental e médio, que tenham uma dimensão de interdisciplinaridade e uma 

formação científica básica, que os incentive à reflexão, ao desenvolvimento da pesquisa 

educacional e ao trabalho em equipe; propiciar, aos licenciandos, condições reais e 

quantitativamente significativas de atividades e experiências em atividades de ensino e 

em laboratórios, que lhes possibilitem exercitar a criatividade na resolução de 

problemas, trabalhar com independência e em equipe, objetivando a melhoria do ensino 

de Química e, ainda,  preparar o futuro professor para desenvolver iniciativas para a 

atualização e aprofundamento constante de seus conhecimentos, para que possa 

acompanhar as rápidas mudanças na área. (<http//www.ufs.org.br> acessado em 23 de 

junho de 2013). 

A respeito da minha atuação como pesquisadora, asseguro que o fato de poder 

intervir de forma direta na realidade estudada foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento do estudo em questão. Em muitas aulas, a respeito de metodologias, 

tenta-se enfatizar que a presença do pesquisador na sala causaria mudanças no 

comportamento dos pesquisados, porém Trigo e Brioschi (1987) afirmam que: 

 

 

Os esforços não devem ser mobilizados no sentido de anular as 
“interferências” da subjetividade, mas sim de conhecê-las e 

transformá-las em instrumento de conhecimento. No limite, seria 

possível dizer que o compromisso com o conhecimento não implica 

necessariamente a anulação das crenças e emoções do pesquisador, 
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mas sim a tomada de consciência de si, do outro e da própria interação 

(p. 31). 

 

Portanto, para Trigo e Brioschi (1987) o importante é o pesquisador tomar 

consciência do seu papel perante a pesquisa, sem ignorar as relações que ocorrem entre 

o pesquisado e o pesquisador, entre objeto de pesquisa e análise, entre teoria e atuação. 

Na perspectiva de Orlandi (2005), a atuação do pesquisador no ambiente de pesquisa se 

relaciona ao que se chama de mecanismo de antecipação: [...] “todo sujeito tem a 

capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que seu interlocutor 

‘ouve’ suas palavras” (ORLANDI, 2005, p.39). Nesse sentido, independe se aquele que 

intervém é o professor ou o pesquisador, a presença de alguém em sala leva os 

estudantes à antecipação do que pode ou deve ser dito, por isso cabe ao pesquisador, no 

momento da construção do corpus, levar esse fato em consideração. 

Por tudo que foi mencionado neste tópico, afirmamos que, certamente, não 

houve linearidade no desenvolvimento desse processo, foram muitas idas e voltas à 

teoria, à Universidade, mudanças do ponto de vista analítico e de escolha dos materiais 

que iríamos dar ênfase na análise. Muitas coisas que aconteceram no caminho não são 

passíveis de escrita, são silêncios que constituem a pesquisa e sua organização. 

Entendemos que esses eventos, essas mudanças de caminho, as escolhas feitas e o que 

não está dito aqui, são partes inseparáveis da construção do trabalho. 

 

4.2. Caráter da Pesquisa: 

A pesquisa é de cunho qualitativo, pois possui caráter descritivo e indutivo, 

tendo o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental, além de ter como preocupação do investigador os significados que as 

pessoas dão as coisas e a sua vida (GODOY, 1995). Como nossa pesquisa possui caráter 

indutivo, que se caracteriza pelo processo no qual o pesquisador por meio de um 

levantamento particular chega a determinadas conclusões gerais, ou seja, parte-se do 

específico para o geral.  

Como baseamos a análise dos dados nas interpretações do pesquisador, 

enxergarmos que a nossa pesquisa possui, em sua maior parte, caráter qualitativo. No 

entanto, fez-se necessário em alguns momentos da análise de dados, verificarmos o 

percentual de respostas que continham uma mesma linha de pensamento o que nos 

remeteu a uma pesquisa também quantitativa. Optamos por utilizar um método misto, 

visto que este ultrapassa as limitações das metodologias quantitativas e qualitativas, 
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permitindo uma complementaridade dos dados e a obtenção de ricas informações, que 

não poderiam ser obtidas utilizando cada um dos métodos isolados. (Carmo e Ferreira, 

1998). 

No nosso entendimento, as análises quantitativas e qualitativas são 

interdependentes, por isso, optamos por utilizar um método em que as duas formas de 

pesquisa fossem utilizadas, pois, Yakhot (1975, p. 28) expondo sobre o materialismo 

dialético, argumenta que “[...] qualidade e quantidade se transformam uma na outra, não 

só através do salto qualitativo, mas porque ambos são atributos interdependentes do 

mesmo objeto”.   

Ainda sobre o método misto de metodologia de pesquisa, Carmo e Ferreira 

(1998) dizem que uma das formas de solidificar um plano teórico é através da 

triangulação, isto é, da combinação de metodologias, com isso, pensamos que seria útil 

utilizar a combinação metodológica e a teórica, pois aos nossos olhos isso nos auxiliaria 

no alcance de nossos objetivos, já que a combinação de métodos e teorias possibilita a 

visualização de diferentes aspectos sobre a realidade empírica, pois cada método possui 

objetivos diferenciados.   

Em nossa pesquisa isso foi realizado quando utilizamos para analisar os dados 

obtidos, as ideias de Solé (2008), que também foram utilizadas como coleta de dados, 

em união com as ideias de Bakhtin (2011), sobre os gêneros discursivos.  

Essa pesquisa pode ser reconhecida como pesquisa participativa, pois a 

pesquisadora desenvolveu um papel no decorrer da pesquisa, objetivando colaborar na 

tomada de decisões sobre o problema estudado e indicando possibilidades para sua 

modificação.  

Apesar da proposta, estudar uma situação  específica dentro da licenciatura em 

química da UFS, o caso aqui apresentado é passível de generalizações, é de relevância 

social e não está em busca de respostas prontas, mas sim de provocar inquietações e 

colaborar com os estudos a respeito da leitura na formação de professores de química. 

Neste estudo inicial, além de construirmos conhecimento a respeito do objetivo da 

pesquisa, abrimos a oportunidade para os olhares de pesquisadores de outras realidades 

para o tema aqui estudado, além de buscar um diálogo com outros trabalhos produzidos.  

 

4.3. Sujeitos e Contexto de Pesquisa: 

A pesquisa foi realizada com 14 graduandos em Química Licenciatura, 

matriculados na disciplina Pesquisa em Ensino de Química I, que chamaremos de 
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disciplina I (DI) para facilitar a diferenciação, e 17 graduandos do mesmo curso, 

matriculados na disciplina Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química, 

disciplina II (DII), totalizando um universo de 31 pesquisados. Os da disciplina I, em 

sua maioria encontravam-se já cursando períodos acima do 5° da graduação de química, 

tal proximidade com a conclusão do curso permite que ocupem uma posição (de sujeito) 

diferenciada, possibilitando que tenham maior segurança e certa autonomia no 

desenvolvimento do trabalho.  

Já os licenciandos da DII cursavam o 2° período da graduação e, por serem 

alunos com pouco tempo de curso, não tinham tido contato ainda com grande parte dos 

conceitos que são considerados básicos para a formação do professor de química, 

esperava-se que esses tivessem dificuldades na escrita e também na compreensão do 

texto, pois se comparados aos pesquisados da DI, não possuíam ainda o que Solé (2008) 

denomina de concepções prévias a respeito dos temas que seriam tratados no texto. E 

segundo a autora as concepções que os leitores já possuem a respeito daquilo que lê é de 

fundamental importância para que estes construam os significados para o texto. 

Ainda sobre isso Bakhtin (2011), afirma que os discursos se constroem com base 

nos já existentes, pois nossos discursos estão impregnados por outros discursos, sendo 

assim, entendemos que o conhecimento advindo da vivência pessoal influencia 

diretamente na forma como construímos nossos discursos que conduzem a 

aprendizagem ou, como diz Bakhtin, a uma ativa posição responsiva. 

Vale ressaltar também que os alunos da DI envolvidos na pesquisa, já haviam 

participado de algumas aulas, ministradas pela professora formadora, que tinham como 

foco central a leitura de textos, porém, esses textos eram lidos e interpretados por óticas 

diferentes da que utilizamos na nossa pesquisa, com compreensões simplistas sobre 

leitura. 

Outro ponto que é importante ressaltar é o fato da professora formadora ter o 

hábito de recomendar a leitura como atividade a ser realizada em casa e, por isso, é 

importante também que possamos compreender como essas leituras são realizadas e 

com quais objetivos. Mesmo sendo uma leitura realizada sem a mediação, considero o 

esforço muito válido, tendo em vista que é fundamental o mínimo de diálogo entre leitor 

e texto, para que o leitor possa se tornar um leitor autônomo, que compreende os textos, 

mesmo que não haja a presença de um mediador para guiar sua leitura. Assim, 

consideramos importante compreender que sentidos os licenciandos atribuem à leitura e 
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à escrita, como as veem em seu trabalho pedagógico e na relação com o ensino de 

ciências. 

Consideramos também como relevante discutirmos com um pouco mais de 

profundidade o tema da leitura com nossos sujeitos de pesquisa, já que em nossas 

pesquisas teóricas ficou evidenciada a ausência dessas discussões no decorrer da 

formação desses professores, que, por isso, não se sentiam aptos a trabalharem a leitura 

em suas ações pedagógicas, pois não possuem conhecimento teórico necessário para 

isso. 

Na elaboração do instrumento de coleta de dados, a partir do qual poderíamos ter 

indícios dos sentidos atribuídos à leitura pelos pesquisados, fizemos algumas 

considerações. Tendo em vista, o contexto da pesquisa, o mecanismo de antecipação, 

em que os sujeitos colocam-se no lugar de seus interlocutores, orientando seu dizer, 

consideramos que a aplicação somente de entrevistas estruturadas poderiam não 

contribuir muito. Era necessário criar um espaço em que houvesse orientação para as 

questões que desejávamos investigar e, ao mesmo tempo, que propiciasse maior 

liberdade para os licenciandos de se pronunciarem a respeito do tema. Nossa intenção, 

também foi a de problematizar questões de linguagem junto aos graduandos, 

promovendo reflexões que poderiam contribuir para mudanças nas condições de 

produção da leitura e da escrita em sala de aula.  

Dessa forma, optamos por promover encontros em que as discussões fossem 

levantadas a partir da leitura de um texto, pois, com isso, poderíamos levantar as ideias 

de cada pesquisado a respeito do tema, como também percebermos os discursos que 

esses produziam sobre a leitura do texto, ou seja, que interpretações poderiam ser 

construídas a partir dessa leitura, já que para Bakhtin (2011) as interpretações se 

formam dentro de um conjunto que envolve as ideologias históricas e sociais de cada 

leitor. 

Como nossa pesquisa ocorreu com a contribuição de sujeitos formadores e em 

formação, tivemos também a preocupação com a questão ética. Assim, em todos os 

momentos da pesquisa, foram adotados meios para preservar o anonimato dos 

participantes da pesquisa. Sobre isso, Schmidt (2008) relata que: 

 

 

A colaboração e/ou interlocução como atmosfera de muitos exemplos 

de investigações participativas supõe, do pesquisador, uma constante 
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atividade auto-reflexiva, bem como a elaboração da problemática do 

outro, não mais como “objeto”, mas como parceiro intelectual no 

exame do fenômeno que se quer conhecer. São exemplos de pesquisa 

em que não está em jogo estudar ou compreender o outro, mas sim 
estudar ou compreender um fenômeno ou acontecimento com o outro. 

Nesse sentido, a experiência deste outro é a referência para a abertura 

de perspectivas e pontos de vista que confrontam e dialogam com os 
pontos de vista do pesquisador. A pesquisa desdobra-se no diálogo e 

na confrontação de lugares sociais e culturais e na interrogação sobre 

diferenças e convergências que circulam o fenômeno estudado. (p.47) 

 

Por isso, é de fundamental importância que o pesquisador se preocupe com a 

exposição dos pesquisados, eles são os principais colaboradores da pesquisa, sem eles o 

conhecimento seria estático e é em virtude disso que devemos nos preocupar com os 

aspectos éticos que envolvem uma pesquisa. Nesse sentido, preocupamo-nos em 

elaborar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo A) que explicitava aos 

pesquisados os objetivos e a importância dessa pesquisa, o que seria realizado com suas 

opiniões, deixando claro também que a identidade dos participantes seria mantida em 

sigilo, fazendo o uso de códigos para a preservação, e que se houvesse necessidade de 

exposição, só o faríamos caso os pesquisados permitissem a divulgação.  

O termo foi elaborado a partir de um modelo disponibilizado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), nesse formulário, encontram-se 

algumas informações a respeito do trabalho de pesquisa e autorização para a publicação 

dos dados coletados, deixando claro que, a qualquer momento, os colaboradores 

poderiam se ausentar da pesquisa sem nenhum prejuízo, e que, ao mesmo tempo, 

poderiam ser convidados a colaborar com maiores esclarecimento caso fosse necessário 

e desejassem. 

Com tudo que foi dito até aqui, mostramos a nossa preocupação em justificar e 

mostrar não só todos os critérios que foram levados em consideração para o 

encaminhamento da pesquisa, como também a delimitação dos sujeitos e do contexto 

em que tal estudo foi realizado. Feito isso, passamos agora a descrever de forma 

detalhada todos os passos que foram seguidos para que os dados da nossa pesquisa 

fossem coletados. 

 

4.4. Instrumentos e Coleta de dados:  

A primeira parte da pesquisa buscava levantar o perfil de leitores dos 

licenciandos do curso de Química Licenciatura da UFS, para isso foi elaborado um 

questionário estruturado com perguntas abertas, onde os alunos emitiram seus pontos de 
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vista usando linguagem própria. Buscávamos, com a aplicação do questionário, 

identificar o perfil de leitores desses licenciandos e quais as atividades realizadas 

durante a graduação que propiciavam conhecimento a respeito dessa prática. 

As questões levantadas foram:  

 Que visões eles possuem sobre a leitura no ensino de química?  

 Que leituras os licenciandos realizam? Quais os objetivos que permeiam a leitura?  

 Que apropriações são feitas a partir da leitura?  

 Em que momentos da sua graduação eles se deparam com a leitura?  

 Qual o papel da leitura na formação do professor de química?  

Os alunos receberam o questionário e iniciaram o seu preenchimento de 

imediato, eles levaram em média 30 minutos para concluir suas respostas.  As respostas 

foram lidas na íntegra e categorizadas, sendo os dados analisados, inicialmente, por uma 

vertente estatística (média e porcentagens), e, posteriormente, de forma interpretativa, 

utilizando como referencial de Análise as ideias de Bakhtin (2011), sobre os gêneros 

discursivos e de Solé (2008) sobre a leitura e os leitores. 

Vale ressaltar que as análises realizadas a partir dos discursos, por mais 

minuciosa e detalhada que fosse, por se tratar de interpretações do analisador, sempre é 

passível de equívocos, pois, mesmo que as conclusões pareçam ser claras, os sentidos 

nunca são evidentes como parecem ser. Dessa forma, entendemos a etapa de 

interpretação dos sentidos como um momento importante para a compreensão 

aprofundada dos fenômenos analisados, tornando assim os resultados da pesquisa ainda 

mais consistentes. 

A segunda etapa da pesquisa consistiu no trabalho com o texto. Essa etapa foi 

realizada a partir de três encontros com as turmas selecionadas e consistiu na leitura 

mediada, e em conjunto, de um artigo científico, retirado da revista Química Nova na 

Escola, intitulado “A pesquisa no Ensino de Química e a Importância da Química Nova 

na Escola” (SCHNETZLER, 2004). O texto foi escolhido porque traz considerações 

importantes a respeito da pesquisa no ensino de química e também dos diversos temas 

que foram enfatizados nessa área de pesquisa desde a década de 60 até os dias atuais. 

Como iríamos abordá-lo em turmas que tinham como principal objetivo levantar 

aspectos da pesquisa e de estratégias de pesquisa e ensino na Química, entendemos que 

o texto traria contribuições para os pesquisados não somente na elaboração do artigo 

final da disciplina I, como também na aquisição de conhecimentos referentes a 



67 
 

 
 

metodologias e instrumentos necessários à prática docente em química, para os 

pesquisados da disciplina II.  

Diante do tema trazido no texto, entendemos como válido analisar, também, as 

concepções que esses professores tinham com relação ao papel da pesquisa em ensino 

de ciências, e da revista Química Nova nesse processo, já que, segundo Bakhtin (2011), 

os enunciados são formados por conteúdos temáticos, estilo e constituição 

composicional.  

 Além disso, segundo Solé (2008), é preciso que o professor proponha a leitura 

de textos que terão alguma utilidade para os leitores, ou seja, é preciso que os textos 

tratem de temas que interessem aos alunos. 

A partir desse momento, dividiremos as etapas de coleta de dados para as duas 

turmas, já que, ocorreram alguns aspectos diferentes, iniciaremos com os pesquisados 

da disciplina I.  

4.4.1.Coletando os dados para os pesquisados da DI: 

A realização da leitura do texto com os alunos DI se deu a partir das Estratégias 

de Leitura de Solé (2008). De acordo com Solé (2008), o processo de aprendizagem a 

partir da leitura em sala de aula ocorre em três etapas de atividades com o texto: o antes, 

o durante e o depois da leitura. Essas atividades são fragmentadas em estratégias, as 

quais são fundamentais: a definição de objetivo da leitura, atualização de 

conhecimentos prévios, previsão, inferência e resumo. 

Para a DI seguimos todas essas etapas, iniciando o trabalho com o texto a partir 

do antes, que segundo a autora, deve ser iniciado com o momento em que ela define de 

objetivo da leitura, descrito a seguir. 

O Antes- Objetivo da leitura: 

Segundo a autora, o professor tem que esclarecer para o aluno qual o objetivo 

final da leitura do texto, explicar o porquê da importância da leitura e em que ela será 

útil para a aprendizagem do aluno. Deve sempre existir um motivo para a leitura, pois a 

interpretação que fazemos do texto depende, na maioria das vezes, do objetivo da 

leitura. Pois, é possível que dois leitores com objetivos diferentes extraiam informações 

distintas do mesmo texto, este objetivo deve gerar a motivação do aluno para a leitura, 

pois ele só aprende sobre algo que lhe faz sentido. Esse sentido pode ser gerado a partir 

da motivação, sendo assim o leitor constrói o significado do texto em um processo que 

envolve o texto, os conhecimentos prévios e seus objetivos. 
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Iniciamos a leitura do texto com uma apresentação oral do pesquisador. 

Relatando aos licenciandos sobre a importância da promoção de momentos de leitura 

em aulas de Química, e, como o estímulo à mobilização e a motivação, possivelmente 

auxiliaria na formação acadêmica e social dos seus alunos, levando-os ao 

aprimoramento do gênero de discurso primário para o gênero de discurso secundário e 

também, a uma aprendizagem a partir da leitura do texto. Enfatizamos que o trabalho 

com o texto seria realizado com eles de forma a proporcionar possibilidades que 

ajudariam no processo de leitura. 

Após esse momento, iniciamos a etapa a qual a autora denomina de atualização 

de conhecimento prévio. 

Atualização de conhecimentos prévios: 

Solé (2008) relata que, antes da leitura do texto propriamente dito, é preciso 

retomar conteúdos relacionados; fazer perguntas sobre o assunto, como: ‘O que eu sei 

sobre o texto?’, Visando garantir a socialização desses conhecimentos, quando alguma 

dessas perguntas ficarem sem resposta e ela for importante para a possibilidade de 

compreensão do texto, o professor deve antecipar esse conteúdo. 

Assim, levantamos dois questionamentos aos licenciandos:  

 O que você entende sobre Pesquisa em Ensino de Química?  

 Qual o papel da revista Química Nova na Escola nesse contexto? 

Realizamos um breve debate sobre as ideias levantadas e, na sequência, 

solicitamos que eles escrevessem suas respostas em uma folha, para que pudéssemos 

assim, analisar a escrita dos mesmos, sobre o respectivo tema antes da leitura do texto e, 

posterior a leitura do texto, isso permitiu comparações com o que se escreveu no inicio e 

no final da proposta. Partimos, então, para a próxima etapa denominada pela autora, de 

previsão. 

A previsão: 

 Refere-se ao momento em que o professor se utiliza dos conhecimentos prévios 

estabelecidos no momento anterior, partindo do título do texto para debater com os 

alunos a respeito do que eles acham que o texto trata, ou seja, qual o assunto abordado 

no texto. É o momento em que se estabelecem previsões a respeito do texto baseadas 

apenas na leitura do título. 

Então, realizamos a leitura do título, e perguntamos aos pesquisados o que eles 

achavam que seria tratado no texto, um breve debate sobre as previsões também foi 
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realizado e, na sequência, foi solicitado que os licenciandos escrevessem suas previsões 

na mesma folha em que eles anotaram as suas ideias prévias. 

Com isso, encerramos a etapa denominada pelo Antes, e iniciamos a etapa 

denominada por Solé (2008), de durante. 

O Durante- A inferência: 

Pode ser feita através da formulação de perguntas pelos alunos a respeito do 

texto. Nesta etapa, os alunos se utilizam dos seus conhecimentos prévios e também se 

conscientizam do que sabem e do que não sabem sobre o assunto, adquirindo assim 

objetivos próprios, para os quais tem sentido o ato de sua leitura. Nesse momento, pode 

ocorrer a mediação do professor, explicitando para os alunos qual é o seu ponto de vista 

em relação ao texto, ajustando assim a sua intervenção à situação, contribuindo para que 

no decorrer da leitura o aluno possa observar com mais detalhes o contexto apresentado 

pelo autor, levando-o a compreensão do texto. O professor pode sugerir ainda que o 

leitor sublinhe, copie ou ilumine informações relevantes para auxiliar o aluno na busca 

pelas passagens essenciais e abandonar informações periféricas, dessa forma, tornar-se 

apto a formular sua própria ideologia a respeito do texto trazendo os conhecimentos 

adquiridos durante o processo de leitura para a sua realidade. 

É importante também que o educador promova momentos de leitura 

compartilhada, para estimular a valorização da participação do aluno em sala, 

mostrando que a sua contribuição é relevante para o trabalho em grupo e para o seu 

crescimento como aprendiz dentro da sala de aula. 

Para os pesquisados da DI, a leitura do texto foi realizada em conjunto com a 

turma, onde líamos um parágrafo e discutíamos sobre ele, essa metodologia foi utilizada 

no decorrer de toda a leitura e, o professor formador mediava à leitura do texto, na 

tentativa de direcionar os pesquisados na construção dos significados.  

O Depois... 

É esperado que, nesse momento, o leitor tivesse em mente qual a ideia principal 

do texto lido, que pode ser definida como o conjunto de enunciados mais importantes 

que o escritor utiliza para explicar um tema.  

E importante que o professor questione os alunos a respeito desse fato, para que 

se possa esclarecer qual foi a interpretação feita pelos mesmos sobre o tema abordado 

no texto. Para auxiliar os educandos nessa busca, pode-se pedir para que os mesmos 

elaborem um resumo a respeito do texto. Para Solé (2008, p.147); “O resumo de um 
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texto é elaborado com base naquilo que o leitor determina como ideias principais, que 

transmite de acordo com seus propósitos de leitura”. 

É quando o aluno vai transcrever as ideias que foram surgindo no decorrer da 

leitura do texto e expor o seu ponto de vista a respeito do assunto tratado, mostrando se 

ele está de acordo ou não com o que o autor discute, como também se entende como o 

conteúdo apresentado naquele texto tem relevância para a sua vida. Se o educando for 

capaz de elaborar um resumo que contemple os fatores citados anteriormente, podemos 

dizer que houve uma efetiva compreensão e posterior aprendizagem daquilo que foi 

apresentado no texto. 

Nesse momento solicitamos que os pesquisados elaborassem um resumo que 

contemplasse as ideias principais do texto lido e que estes se posicionassem em 

concordância ou discordância daquilo que leram, essa etapa no possibilitou a 

observação da ativa posição responsiva (BAKHTIN, 2011). 

Esse foi o caminho metodológico percorrido nas ações desenvolvidas com os 

licenciandos no decorrer da leitura do texto. 

4.4.2 Coletando os dados para os pesquisados da DII: 

Para os pesquisados da DII, seguimos também, as estratégias de Solé (2008), 

com algumas modificações ocorridas apenas no que a autora denomina como o antes da 

leitura. 

O Antes... 

Um encontro antes do que iniciaríamos a leitura do texto, a professora formadora 

apresentou aos licenciandos como atividade de casa a leitura do artigo, optamos por 

utilizar o mesmo texto usado na DI, que tratava de aspectos referentes à Pesquisa no 

Ensino de Química e a revista Química Nova na Escola. 

No primeiro momento do encontro, após a leitura individual e solitária do texto, 

a professora formadora solicitou aos licenciandos que elaborassem um resumo sobre o 

artigo solicitado para a leitura em casa. Esse deveria ser realizado individualmente sem 

que fosse permitido consultar o artigo ou discutir sobre o mesmo. 

Utilizamos o resumo elaborado nesse momento, para levantarmos as concepções 

prévias dos pesquisados sobre o texto. Para os pesquisados da DII, não fizemos a 

previsão, pois, como eles já haviam lido o texto, já sabiam do que o texto tratava, por 

isso, não fazia sentido prever o que o texto abordaria.  
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Em seguida, dando continuidade as etapas do processo de leitura de Solé (2008), 

constituídos pelo Durante e Depois, seguimos o mesmo percurso adotado com os 

pesquisados de DI. 

5. Análise dos Dados: 

5.1.Delimitando o Referencial de Análise: 

Baseados na denominação de leitores de Solé (2008, p. 40) como ativo e 

passivo, onde o “... leitor ativo é aquele que processa e atribui significados àquilo que 

está escrito em uma página”. Segundo a autora, a realização da atribuição de 

significados, se dá a partir dos nossos conhecimentos prévios, a partir daquilo que já 

sabemos, do que já fazia parte da experiência de vida. Já o leitor passivo, de acordo com 

a mesma autora, é aquele que não processa que não examina e que não atribui 

significados ao texto.  

 Observamos no decorrer da pesquisa que, alguns sujeitos se aproximavam mais 

da classificação de ativo, outros se distanciavam e, outros demonstravam características 

dos dois tipos de leitores, por isso, criamos perfis de leitores de acordo com as 

características apresentadas, e, com isso, passamos a classificá-los em: 

  

 

 

Ativo       Crítico                       Interativo         Mediano   Reprodutivo                   Não Interativo                  .Passivo 

 

         

 Dentro do posicionamento de leitores ativos, criamos duas classificações, a 

primeira corresponde ao leitor ativo crítico que do nosso ponto de vista é aquele que 

possui as duas características de leitor ativo, ou seja, ele é aquele que interage 

criticamente com o texto, interpretando e delimitando seu ponto de vista com relação 

àquilo que lê; para nós, esse seria o modelo ideal para que um leitor pudesse ser 

considerado completo, por isso, ele é também considerado um leitor autônomo, que 

pode ser reconhecido de forma mais objetiva, quando esse produz um texto escrito sobre 

aquilo que foi lido. O leitor autônomo é aquele que realiza a leitura com independência 

e fluência, sendo esse capaz de solucionar os problemas que aparecem no processo. Para 

Brown, citado por Solé (2008, p. 41) “... quando no texto aparece algum problema ou 

obstáculo que nos impede a compreensão a leitura deve ser interrompida e nossa 

atenção deve ser direcionada a desfazer o obstáculo”. Quando o leitor é capaz de 
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realizar essa tarefa em conjunto as demais características citadas, dizemos que este se 

aproxima mais da classificação de leitor ativo crítico. Este também pode ser 

reconhecido, quando, em seus escritos, constrói um texto com base nas ideias que este 

carrega sobre o que leu e que foi sendo construída na sua vida cotidiana, pelos 

diferentes discursos que ele ouviu no decorrer de sua vida.  

 Nessa classificação, o leitor ativo crítico, apresenta todas as características as 

quais um leitor deve possuir, para que este chegue não só, a compreensão do texto, 

como também, se posicione frente à temática do texto. Esse posicionamento pode ser 

em concordância ao que o autor do texto apresenta, ou, o leitor pode contrapor as ideias 

do autor. Porém, isso se dá, com o embasamento da leitura, e, também, através dos 

conhecimentos adquiridos pelo leitor sobre a temática do texto no decorrer de sua vida. 

Todas essas características formam o que classificamos como leitor ativo crítico, que 

seria o nível mais alto de classificação que um leitor poderá atingir. 

A segunda classificação traz o leitor ativo interativo, este pode ser reconhecido 

quando a compreensão do texto é construída pelos movimentos e pelo olhar ou ponto de 

vista do leitor, onde as interações leitor/texto, professor/texto, leitor/professor e leitor/ 

leitor influenciam nessa construção, dessa forma, a interpretação dos escritos, acontece 

num processo de retomada-modificação entre os leitores ou articuladores das 

interpretações. Tal postura é observada, quando se identifica nas falas dos leitores 

características das ideias trazidas no texto, e, também, das falas do professor mediador 

da leitura. Isso no faz enxergar, os movimentos de interações que levaram o leitor 

àquela compreensão do texto.  

Se o leitor interage com o texto, subtende-se que ele também, alcançou a 

interpretação do mesmo, sendo reconhecido também como um leitor interpretativo, 

esse, é visto como aquele que atribui sentidos ao texto, e isso pode ocorrer tanto no 

momento da leitura, quanto na escrita de um novo texto sob o olhar daquilo que foi lido.   

É importante salientar que, a interpretação em sua maioria, se instaura no momento da 

leitura, mas se prolonga na escrita, sendo também passível de interpretações que 

possuem formas e visões diferentes, pois, depende da ideologia que constitui cada 

sujeito. Portanto, o leitor ativo interpretativo, atribui significados ao texto com base nas 

ideias que este já possuía sobre a temática abordada no texto. Esse conjunto de 

características forma o que denominamos de leitor ativo interativo, sendo que este se 

diferencia do leitor crítico, por não se posicionar frente ao texto, e não realizou a leitura 

com independência, não demonstrando criticidade em sua escrita. 
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Já a classificação de leitor passivo é definida por Solé (2008), quando não há 

uma interação entre o leitor e o texto, e, quando este não cria significados para aquilo 

que lê. Dentro dessa perspectiva, apresentamos também duas denominações, a primeira 

delas corresponde ao leitor passivo reprodutivo, que consiste naquele que não se 

preocupa em interpretar os escritos, mas sim em reproduzir as frases e ideias 

apresentadas no texto sem nenhuma modificação.  Essa reprodução também pode ser 

efetuada a partir das falas do professor mediador da leitura, onde o leitor apenas repete a 

fala do professor de forma igualitária, sem fazer relação com as ideias que ele possui 

sobre a temática do texto. Como não se observa um posicionamento do leitor frente ao 

texto, esse é visto como um leitor passivo, e nesse caso passivo reprodutivo.  

Outra característica do leitor passivo reprodutivo consiste em listar aspectos do 

texto lido, sem que haja uma criticidade sobre tais aspectos, nem tão pouco uma 

argumentação a respeito dos mesmos. Tal leitor se caracteriza pela descrição das ideias 

trazidas no texto, fazendo apenas uma explanação dos tópicos abordados no mesmo, 

sem se posicionar frente às temáticas, não demonstrando uma ativa posição responsiva 

sobre o que leu. 

Essa postura é proveniente do modelo recepção transmissão de ensino, onde os 

alunos foram habituados, a ouvir as explicações do professor sem que fosse possível, 

que estes se posicionassem ou explanassem seus pontos de vista sobre o que foi ouvido, 

pois, nesse modelo o professor aparece como detentor do saber e o aluno como mero 

ouvinte que tem apenas a obrigação de reproduzir aquilo que foi discursado pelo 

professor. 

Para Schnetzler (2004), esse modelo de ensino, é usualmente: 

 

 

...uma prática de ensino encaminhada quase exclusivamente para a 

retenção, por parte dos alunos, de enormes quantidades de 

informações, com o propósito de que sejam memorizadas e 
desenvolvidas nas provas, nos mesmos termos em que foram 

transmitidas pelo professor. Nesse modelo a aprendizagem é 

entendida como uma simples recepção de informações ditas pelo 

professor, assumindo-se a linguagem como um mero “tubo” que 
transmite, conduz as palavras do emissor (professor) para o receptor 

(aluno) com significados rígidos (p. 2). 

 

 É nessa visão de aprendizagem como uma simples recepção de informações, 

que o leitor passivo reprodutivo se posiciona, pois, esse entendimento leva o leitor a não 

se posicionar frente ao texto, e isso o impede de tornar-se um leitor ativo. Entendemos 
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que essa postura de leitor passivo reprodutivo, pode ser consequência da vivência do 

leitor do modelo transmissão recepção. E por isso, é importante que o professor como 

mediador se posicione frente a esse problema, a fim de criar caminhos que levem esses 

alunos a se tornarem leitores ativo. 

A segunda classificação trás o leitor passivo não interpretativo, esse por sua 

vez pode ser identificado como aqueles que possuem as características opostas às 

descritas para o leitor ativo interativo, ou seja, eles não possuem as características 

descritas anteriormente para o leitor ativo interativo. 

Ao classificarmos um leitor como passivo, não significa dizer que esse não se 

mostrou em alguns pontos do resumo escrito por ele, como um leitor ativo, mas que na 

maior parte do texto esse apresentou características que nos faz classificá-lo como um 

leitor passivo. 

Dentro dessas classificações, criamos ainda, aquela que denominamos de leitor 

mediano, que é aquele que se posiciona ora como leitor ativo e ora como leitor passivo. 

Essa classificação é colocada quando não há uma predominância nas características de 

leitores descritas anteriormente, nesse caso, o leitor apresenta características das 

diversas classificações no decorrer do resumo. 

  É importante salientar, que essas classificações, só foram passíveis de 

identificação, a partir da análise dos resumos produzidos pelos pesquisados na segunda 

etapa de coleta de dados da nossa pesquisa. 

As características mencionadas foram utilizadas como base para classificar o 

perfil de leitores identificados a partir dos questionários. Observamos as características 

dos sujeitos da pesquisa que predominaram nos escritos dos resumos dentro das três 

classificações gerais, que eram a de leitor ativo, mediano e passivo. 

Junto às observações que fizemos com relação ao perfil de leitores, observamos 

também os discursos apresentados nos resumos, e para isso, tomamos como base as 

ideias de Bakhtin (2011), sobre os diferentes discursos. 

5.1.1Análise dos discursos 

Para a análise dos discursos apresentados tanto a partir do questionário quando 

do resumo elaborado pelos pesquisados, utilizamos um dos aspectos presentes na 

Análise do discurso (AD), pois fizemos recortes discursivos e separamos em eixos 

temáticos os discursos que possuíam uma mesma linha de raciocínio. 

Este processo de análise tem por finalidade questionar os sentidos estabelecidos 

em suas diferentes formas de produção que podem ser verbais ou não verbais, sendo 
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suficiente que sua materialidade traga sentido para a sua interpretação. Em 

complemento ao pensamento da A.D. de linha Francesa, Zanetic (2007, p. 11) relata 

que: “Contra o positivismo, que para perante os fenômenos e diz: “Há apenas fatos”, eu 

digo: Ao contrário, fatos é o que não há, há apenas interpretações”. 

Esta análise se baseia no sentido produzido e não no conteúdo do texto, que 

segundo Mutti (2006, p. 680) é constituída pela seguinte formulação:  

[...] ideologia + história + linguagem. A ideologia é entendida como o 
posicionamento do sujeito quando se filia a um discurso, sendo o processo de 

constituição do imaginário que está no inconsciente, ou seja, o sistema de 

ideias que constitui a representação; a história representa o contexto sócio 

histórico e a linguagem é a materialidade do texto gerando “pistas” do 

sentido que o sujeito pretende dar [...]. 

Nessa perspectiva não existe um caminho pronto para a Análise do Discurso, 

que pode ser expresso em séries textuais (orais e/ou escritas), imagem, linguagem 

corporal e após várias leituras poderão ser identificados eixos temáticos, fazendo os 

recortes das formulações nas quais aparece tal ênfase. Deve-se identificar o que marca 

aquela linguagem e relacioná-la ao contexto sócio-histórico. Depois de ter delimitado o 

eixo temático o analisador guiará a sua interpretação em cima deste, o que supõe o 

estabelecimento de “recortes discursivos”, onde se representam linguagem e situação. 

Este recorte é resultado da teoria, sendo uma construção do analisador. Vale ressaltar 

que a Análise do Discurso por mais minuciosa e detalhada que seja, por se tratar de 

interpretações do analisador, sempre é passível de equívocos, pois mesmo que as 

conclusões pareçam ser claras, os sentidos nunca são evidentes como parecem ser. 

Dessa forma entendemos a etapa de interpretação dos sentidos como um momento 

importante para a compreensão aprofundada dos fenômenos analisados, tornando assim 

os resultados da pesquisa ainda mais consistentes. 

5.2. Discussão dos Resultados: 

        5.2.1. Identificando o perfil de Leitores do Curso de Química da UFS: 

Essa etapa foi realizada com o objetivo de levantar as experiências e concepções 

a cerca da leitura apresentadas pelos licenciandos, isso foi feito, pois para Bakhtin 

(2011) os discursos produzidos geram efeitos entre sujeitos situados social e 

historicamente, o que nos mostra a materialidade do discurso na textualização, pois as 

palavras não significam em si, mas é interpretada a partir de um discurso que a sustenta 

e que foi construído pela história vivenciada pelo sujeito que o produz. 
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Portanto compreendemos que identificar essas histórias seria um ponto relevante 

para que pudéssemos classificar os perfis de leitores. A essa compreensão a cerca das 

concepções e experiências de leitura, denominamos de identificação do perfil dos 

leitores, o que será esclarecido no tópico seguinte. É importante mencionar que somente 

posterior a essa etapa é que passaremos a classificar o perfil a partir das denominações 

descritas no tópico anterior. 

Para a identificação dos perfis optamos por fazer esse levantamento separando as 

turmas, por isso discutimos primeiro os perfis para os pesquisados da DI e na sequência 

para os pesquisados da DII, fazendo algumas comparações com os perfis encontrados 

para as duas turmas sempre que fosse notado uma aproximação ou um distanciamento 

desses perfis. 

5.2.1.1 Identificando o Perfil de Leitores para a DI: 

Iniciamos essa análise a partir dos dados coletados no questionário que foi 

aplicado. 

Para uma melhor compreensão do diagnóstico dos dados levantados a partir do 

questionário dividimos a análise de acordo com as questões que nortearam o 

questionário aplicado, estruturado de acordo com os seguintes itens:  

a) visões sobre a leitura no ensino de química;  

b) leituras realizadas pelos licenciandos;  

c) objetivos que permeiam a leitura;  

d) apropriações feitas, pelos licenciandos, da leitura;  

e) momentos da graduação em que os licenciandos se depararam com a leitura. 

 f) papel da leitura na formação do professor de química. 

Os pesquisados foram nomeados a partir da letra P (pesquisado), seguidos por 

um número, para que pudéssemos identificar os perfis, dessa forma o 1° pesquisado ao 

ser analisado foi nomeado por P1, o segundo de P2 e, assim por diante.  Isso foi feito 

para os pesquisados das duas turmas. Segue abaixo os resultados obtidos a partir da 

análise dos questionários dos pesquisados da DI. 

a) Visões da leitura no Ensino de Química 

A partir dos dados coletados construímos um gráfico para melhor compreensão 

das categorias que se referem a esse aspecto. 



77 
 

 
 

 

Gráfico 1: Visões de Leitura por parte dos pesquisados da DI. 

De acordo com gráfico acima, verificamos que 5 dos participantes da pesquisa 

concebem a leitura como uma forma interpretativa de algo, essa visão de leitura 

converge para as ideias de Indursky & Zinn (1985), que compreendem a produção de 

leitura como um processo de interpretação, desenvolvido pelo leitor que se depara com 

um texto, analisa e questiona objetivando alcançar o seu significado, utilizando para 

isso sua visão de mundo.  

Alguns recortes discursivos que permitiram essa categorização podem ser 

notados quando o P1 afirmou que: “a leitura é a forma interpretativa que fazemos de 

algo ou de alguma coisa.” Em concordância a essa definição o P8 entende que a leitura 

é “toda prática de interpretar o que ocorre ao nosso redor”. Essa definição refere-se 

não somente a leitura das palavras, mas também a leitura de mundo que de acordo com 

Freire (1997) precede a leitura da palavra e é nesse envolvimento entre ler o mundo e ler 

a palavra que o ato de ler se concretiza. Já o P3, relata que a leitura é “um ato de 

interpretação de palavras”, essa pode ser considerada uma visão simplista a respeito da 

leitura, pois sabemos que a leitura envolve muito mais do que apenas a decodificação de 

palavras. 

Ainda sobre esse aspecto, observamos que três dos pesquisados concebem a 

leitura como forma de adquirir conhecimento, isso pode ser notado no relato de alguns 

pesquisados, o P2 afirma que a leitura “é uma forma de adquirir conhecimento, seja na 

arte, pesquisa ou no dia a dia”, P4 diz que é “uma maneira de adquirir conhecimento 
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ou aprimorar os já existentes, através de determinados métodos”.  Essa visão também 

nos remete ao modelo tecnicista de ensino, na pedagogia tecnicista o elemento principal 

passou a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição 

secundária. A organização do processo converteu-se na garantia da eficiência, 

compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua 

intervenção. Isto é, tal modelo preocupava-se com os métodos e técnicas utilizados para 

que a aprendizagem pudesse ser efetiva.  

Dois dos envolvidos na pesquisa entendem a leitura como forma de compartilhar 

conhecimento e, 1 como uma forma de instigar o pensamento. Sobre isso o P5 

menciona que “leitura é a necessidade do ser humano desenvolver, comunicar e 

compartilhar seus conhecimentos” e o P7 diz ser “aquilo que me faz pensar, questionar 

sobre o que está escrito”. 

Para Solé (2008, p.22) “... ler é compreender e compreender é um processo de 

construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender...”. Essa 

compreensão pode ser chamada também de aprendizagem, já que o processo de 

aprendizagem requer do aprendiz uma forma de representação própria daquilo que se 

objetiva aprender, ou seja, daquilo que se objetiva compreender, pois não há 

aprendizado sem que haja a efetiva compreensão do que se lê. César Coll (1988) relata 

também que devemos vincular o objetivo de aprender a ler ao objetivo de ler para 

aprender, pois é principalmente a partir da leitura que se consegue aprender a respeito 

de qualquer área específica do conhecimento.  

Apenas um, dos dezessete pesquisados, possuem uma visão simplista de leitura, 

pois a concebem apenas no momento da alfabetização, quando se está tendo os 

primeiros contatos com o mundo da leitura.  

Ainda que a leitura seja considerada pelos licenciandos uma ferramenta 

essencial para a construção do saber, estes não conseguem relacionar em suas respostas 

a leitura com o ensino de ciências, não compreendem que a ciência é também construída 

pela leitura e que essa pode ser um canal de aproximação entre professor- aluno e o 

mundo que os cerca.  

Embora 100% dos pesquisados relatarem pelo menos um motivo para enfatizar a 

importância de se trabalhar a leitura em aulas de química, 78% deles disseram não se 

sentir aptos a utilizar essa ferramenta em suas aulas, pois acreditam não possuir 

conhecimento suficiente a respeito do tema ou possuírem dificuldades para interpretar 

os escritos. Essas respostas nos levaram a acreditar que a formação desses licenciandos 
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não aborda aspectos a respeito da prática da leitura e, também, não oferece aportes 

teórico-metodológicos para a efetivação dessa prática no ensino de química.  

O P1 entrou em contradição ao afirmar que algumas disciplinas cursadas como 

Pesquisa em Ensino de Química, Temas Estruturadores para o Ensino de Química e 

Metodologias para o ensino de Química, deram embasamento teórico para que ele 

pudesse trabalhar a leitura em sala, porém, o mesmo disse não se sentir apto a introduzir 

a leitura em suas aulas como estratégia de ensino, pois necessita adquirir conhecimento 

sobre o tema. Já o P5, assegura que nenhuma das disciplinas cursadas deu embasamento 

teórico sobre a leitura e, por isso, não se sente apto a trabalhar essa estratégia, pois, 

precisa adquirir conhecimento sobre o tema. 

 Em síntese, temos: 

Tabela 1: Visões da Leitura por parte dos pesquisados da DI. 

b) Leituras realizadas pelos licenciandos e de que forma são realizadas 

Os resultados sobre o que leem, indicam que a maioria dos licenciandos, ou seja, 

12 deles realizam leituras diárias de artigos científicos e livros voltados à sua área de 

atuação, por exigência dos professores, destes 2 afirmam que leem porque os temas 

tratados nos textos serão cobrados nas provas e as respostas devem reproduzir o 

Quantidade de 

Licenciandos 

Visões da leitura Recortes discursivos 

 5 Forma interpretativa de algo.  P1 afirma que “a leitura é a forma 

interpretativa que fazemos de algo ou de 

alguma coisa.” P8 “toda prática de interpreta 

o que ocorre ao nosso redor”.  

3 Forma de adquirir 

conhecimento.  

P4 “uma maneira de adquirir conhecimento 

ou aprimorar os já existentes, através de 

determinados métodos”.  

2 Como forma de compartilhar 

conhecimento  

P5 “leitura é a necessidade do ser humano 

desenvolver, comunicar e compartilhar seus 

conhecimentos”.               

2 Forma de Instigar o 

Pensamento  

P7“aquilo que me faz pensar, questionar sobe 

o que está escrito”.  

1 É a forma de se alfabetizar  P9 “é a forma utilizada para alfabetizar os 

indivíduos”  
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conteúdo literal dos textos para que possam obter uma boa nota. Essas afirmações 

demonstram que os licenciandos concebem a leitura como memorização e não como um 

ato que requer um conjunto de ações. Para Kleiman (2002), a leitura é um processo que 

se evidencia através da interação entre os diversos níveis de conhecimento do leitor: o 

conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento de mundo. Sendo 

assim, o ato de ler caracteriza-se como um processo interativo. 

Sobre de que forma leem seis dos licenciandos alegaram que fazem a leitura e 

produzem resumos sobre o que foi lido. Para Solé (2008, p.147), “O resumo de um texto 

é elaborado com base naquilo que o leitor determina como ideias principais, que 

transmite de acordo com seus propósitos de leitura”. Segundo a autora, o resumo é 

importante, pois, é quando o aluno vai transcrever as ideias que foram surgindo no 

decorrer da leitura do texto, e expor o seu ponto de vista a respeito do assunto tratado, 

mostrando se ele esta de acordo ou não com o que o autor discute e, ainda, se entende 

como o conteúdo apresentado naquele texto tem relevância para a sua vida. Se o leitor 

for capaz de elaborar um resumo que contemple os fatores citados anteriormente, 

podemos dizer que houve uma efetiva compreensão e posterior aprendizagem daquilo 

que foi apresentado no texto.  

Tomando como base as ideias de Bakhtin (2011), o resumo pode ser visto como 

uma forma de manifestar uma ativa posição responsiva, pois, nele o leitor irá 

demonstrar seus pontos de vista sobre o tema, além de se posicionar contra ou a favor, 

isso se manifesta para que o leitor possa construir aquilo que Bakhtin (2011) denomina 

de resposta, pois, segundo o autor toda compreensão é prenhe de resposta.  

Ainda sobre de que forma leem seis, dizem ler grifando e destacando pontos 

relevantes. Para Solé (2008), é essencial que o leitor sublinhe, copie ou ilumine 

informações relevantes, para auxiliar na busca pelas passagens essenciais e abandonar 

informações periféricas, pois, dessa forma tornam-se aptos a formular suas próprias 

ideologias a respeito do texto, trazendo os conhecimentos adquiridos durante o processo 

de leitura para a sua realidade.  

Outros cinco pesquisados afirmam ler de forma superficial. Esse pode ser 

considerado o grande problema para que haja uma efetiva compreensão daquilo que se 

lê, talvez, seja por isso que 8 dos graduandos não consigam se apropriar dos temas 

tratados nos textos. Para Silva (1991), é importante que sejam desenvolvidos trabalhos 

que garantam ao aluno/leitor situações de aprendizagem voltadas para o caráter 

libertador do ato de ler, em que “o leitor se conscientiza de que o exercício de sua 
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consciência sobre o material escrito não visa o simples reter ou memorizar, mas o 

compreender e o criticar” (Silva, 1991, p. 80). Notamos através desses dados a 

necessidade de ajudar a criar caminhos para minimizar as dificuldades de leitura 

identificadas a partir do questionário e, mostrar aos graduandos de que forma a leitura 

deve ser feita para que haja uma efetiva apropriação dos temas abordados no texto. 

c) Objetivos que permeiam a leitura para 

O gráfico abaixo nos permite ter uma ideia das respostas obtidas para esse 

questionamento. 

 

Gráfico 2: Objetivos que permeiam a Leitura para a DI. 

Percebe-se um quantitativo muito grande de graduandos efetuando a leitura 

apenas para atender as necessidades das disciplinas, sendo que, uma pequena parcela 

preocupa-se em ler para aprender. Esse resultado só confirma o que já citamos 

anteriormente: Os licenciandos não compreendem a importância do ato de ler na 

formação profissional, mas como também na formação cidadã, visto que, apenas 1 do 

total de entrevistados mencionou ler para obter desenvolvimento pessoal e profissional, 

isso pode ser demonstrado nas falas a seguir: O P1 afirma que lê os textos com o 

objetivo de “obter uma boa nota, apesar de saber que dessa forma não irei aprender os 

conteúdos para minha carreira profissional. O problema é que geralmente os 

professores cobram nas provas respostas iguais as frases apresentadas nos textos, e se 

não for feito da maneira cobrada estará “errado””. O P12 “relata que lê para 

aprender o que o professor manda”.  
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Outros 3 afirmam que leem para adquirir conhecimento, essa visão de que o 

aluno necessita adquirir conhecimento, também surge a partir do modelo recepção 

transmissão, que foi mencionado anteriormente, isso nos mostra que muitos alunos 

ainda, não conseguiram abandonar o modelo de ensino no qual foram formados, apesar 

de já terem sido apresentados a diversos outros modelos de ensino que colocam o aluno 

como o centro da aprendizagem dando-lhes autonomia para que possam expressar suas 

ideias e, assim, se transformarem em cidadãos críticos e participativos. 

 A leitura nos remete a mundos completamente diferentes da nossa realidade, 

nos faz ir além do nosso eu epistêmico, abre caminhos que antes eram desconhecidos e, 

nos permite criar nossas próprias percepções a respeito desses mundos que vão sendo 

descobertos. É esse encantamento a respeito da leitura que os licenciandos precisam 

alcançar para que possam, então, formar-se como leitores ativos e consequentemente 

formar alunos leitores também.  

Sintetizando os resultados obtidos para essa questão, temos: 

 

Objetivo  n° de Pesquisados Recortes Discursivos  

Leem para obter boas notas  4 O P20 “relata que lê para aprender o 

que o professor manda”. O P31 

afirma que lê, “pois de alguma forma 

eles serão cobrados em sala de 

aula”.  

Adquirir conhecimento  3 P11“Para adquirir conhecimento”  

Desenvolvimento pessoal e 

profissional (outros) 

1 P4“visando meu desenvolvimento 

pessoal e profissional”  

Para concluir o curso  4 P9 “para terminar o curso”  

Para compreender o texto  1 P24 “para extrair o que de melhor 

tiver no texto”  

Tabela 2: Objetivos que guiam a leitura para aDI. 

d) Apropriações feitas a partir da leitura  

Cinquenta por cento dos pesquisados afirmam que às vezes conseguem se 

apropriar dos temas trabalhados nos textos lidos, que isso depende da afinidade que eles 

possuem com o tema. O P4, sobre isso, diz que “algumas vezes consigo me apropriar 

dos temas, depende da minha afinidade com o mesmo”. Solé (2008) diz que é muito 
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importante que o professor, ao trabalhar com textos em sala, busque temas que serão de 

interesse da turma, pois é certo que os alunos se interessam mais em ler aquilo que os 

atrai, ou seja, aquilo com que eles possuem afinidade. Cinco dos graduandos que 

participaram da pesquisa, dizem conseguir se apropriar dos temas trazidos nos textos 

lidos e que essa apropriação só se efetiva quando eles releem e debatem sobre aquilo 

que foi lido.  Os demais, que corresponde a dois dos pesquisados, afirmam que não 

conseguem fazer essa apropriação, pois precisariam ler textos de diferentes autores 

sobre a mesma temática.   

Essas análises nos remetem a compreensão da leitura como forma apenas de 

dever cumprido, ou seja, as leituras são feitas apenas porque o professor exigiu que 

fosse feita, porém, não há uma conscientização por parte dos licenciandos a respeito da 

importância das temáticas que são abordadas nos escritos. Parece-nos que eles não 

percebem os textos como fonte de captação de informações para a aquisição de 

conhecimento e posterior aprendizagem das temáticas, isso fica evidenciado quando o 

P10 relata: “costumo ler porque os textos de acordo com os professores são prioridades 

para a formação e para a aquisição do assunto do curso”, ou ainda na fala do P4 que 

diz “realizo a leitura direta, sem a interpretação dos parágrafos”. Por isso, entendemos 

que é de grande relevância criar momentos de leitura com os pesquisados, para que 

estes possam compreender a importância da leitura para a formação dos mesmos 

enquanto professores. 

e) Momentos em que os licenciandos se deparam com a leitura 

Quanto às práticas de leitura no decorrer da graduação, a maioria dos 

graduandos informou que estas são mais trabalhadas nas disciplinas voltadas para o 

ensino de química e durante as atividades de pesquisa enquanto bolsistas. Afirmaram, 

ainda, que as disciplinas do campo das exatas incentivem apenas a leitura de livros 

didáticos, e nenhum dos professores costuma direcionar os alunos sobre as formas de se 

fazer uma leitura.   

Sessenta por cento dizem que a leitura é aplicada na graduação de forma 

descontextualizada e apenas como acompanhamento do conteúdo, sendo que, em 

algumas disciplinas da educação química costumam-se trabalhar a leitura em sala com o 

acompanhamento do professor.  O P1 diz que as leituras são feitas “baseiam-se na 

memorização na maioria das vezes”, O P7 afirma que “as disciplinas de ensino 

possuem uma leitura em conjunto, acompanhada pelo professor, já as exatas, só há 

preocupação com exercícios e equações, não trabalham com a leitura”. 
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Para Queiroz (2001) os cursos de ciências, mais especificamente de Química, no 

ensino superior, são potencialmente quantitativos, valorizando apenas os conteúdos 

específicos, enfatizando habilidades que envolvam a aplicação de fórmulas e cálculos na 

resolução de problemas, desprezando o desenvolvimento de atividades qualitativas, 

como a leitura e a escrita. Isso nos leva a acreditar que, em virtude de uma formação 

inicial que não contemple a prática da leitura, momentos que promovam habilidades 

necessárias para a compreensão e aprimoramento da linguagem no decorrer da leitura 

vêm sendo tratado como algo que não deve ser inserido em aulas de Química, seja  na 

Educação Básica ou na Graduação. 

Os relatos referentes à promoção de momentos de leitura no decorrer da 

graduação são mais perceptíveis em alunos que participam de atividades de pesquisa, 

como a iniciação científica, onde é inserida a leitura de artigos em diversas etapas 

dessas atividades. Queiroz (2001) afirma que esses momentos acontecem apenas com o 

objetivo de se extrair informações úteis para determinadas ações de ensino, e não como 

fonte de enriquecimento cultural, o que nos sugere que a prática da leitura não atende as 

exigências de um leitor múltiplo e ativo no processo de compreensão dos textos lidos.  

As práticas de leitura motivadas no decorrer da graduação, na maioria das vezes, 

remetem a uma leitura simplista e reducionista, pois, os professores formadores se 

limitam a indicar bons textos e bons autores, não importando a mediação da leitura 

desses textos, ocasionando a formação de leitores passivos que se contrapõe a formação 

de leitores ativos:  

 

[...] o leitor é considerado ativo quando processa o texto e lhe 
proporciona seus conhecimentos, experiências e esquemas prévios. 

Parto da ideia de que o leitor especialista atribui sentido e significado 
ao texto e rejeita o pressuposto de que o recita. (SOLÉ, 2008, p. 18) 

A autora complementa, ainda, dizendo que o sujeito que não processa e examina 

o texto é considerado um sujeito passivo no processo de leitura. Essa postura passiva 

resulta na não compreensão daquilo que se lê e posteriormente a não aprendizagem dos 

conceitos apresentados no texto. 

f) O papel da leitura na formação do professor de química 

O gráfico abaixo nos mostra os percentuais encontrados para esta categoria. 
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Gráfico 3: Papel da Leitura na formação de professores de química para DI. 

Sete dos pesquisados afirmam que, a leitura tem o papel de capacitar o professor, 

porém, estes, não informam de que maneira ocorre essa capacitação por meio da leitura, 

isso nos mostra que os licenciandos compreendem que a leitura deve fazer parte da 

formação do professor de química, mas não demonstram a percepção desta como uma 

ferramenta de grande importância para essa capacitação. Dois deles acreditam que a 

leitura serve para esclarecer o professor do seu papel.  

 Dentro desse quantitativo, o P4 afirma que “Com a leitura o professor amplia 

seu universo intelectual, isso é bom para que ele possa desenvolver atividades mais 

elaboradas que contemple a interdisciplinaridade, por exemplo.” Este licenciando 

parece compreender que a leitura pode ampliar diversos universos presentes no contexto 

da educação, não só na aquisição de conhecimento, mas também apresentando aos 

professores possibilidades que os levem a melhoria de suas aulas, tornando-as mais 

dinâmicas e interativas. O que nos chama a atenção é que, dentre todos os pesquisados, 

apenas um percebe a multiplicidade da leitura na formação dos professores, o que nos 

leva a acreditar que esses professores possuem uma formação deficiente de leitura. 

Quando questionamos sobre como ocorre esse esclarecimento, percebemos que 

essa resposta era proveniente de uma visão trazida pela leitura dos artigos científicos 

trabalhados na graduação, durante as disciplinas da área de educação, que em sua 

maioria, abordam temas que levam o professor a refletir sobre o seu papel na sociedade, 

por isso, esses pesquisados acreditam que a leitura é importante na formação do 

professor de química apenas nesse contexto, não enxergando que ela pode abranger 

diversos aspectos da formação do professor, como a apreensão de conhecimento, as 
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formas de comportamento em sala, estratégias de ensino que podem ser utilizadas em 

suas aulas, e tantos outros.  

Três dos licenciandos relatam que a leitura ajuda na construção do 

conhecimento.  Esses parecem entender que a aquisição de conhecimento é um ponto 

muito importante, no que diz respeito à formação dos professores, pois, é por meio da 

leitura que adquirimos grande parte dos nossos conhecimentos e, como futuros 

professores, não poderiam ensinar sobre algo que não tivessem conhecimento, já que o 

conhecimento é essencial para a formação de professores aptos a exercerem suas 

funções de formadores. Isso é evidenciado na fala do P3 “é através da leitura que o 

professor exercita seus conhecimentos e adquire outros”. 

Outros três pesquisados entendem que a leitura ajuda a compreender e conhecer 

sobre as pesquisas realizadas para a melhoria da educação. O P4 afirma que “É pela 

leitura que os professores tomam conhecimento a respeito do que está acontecendo”, O 

P12 diz ainda que “é de suma importância, pois nos alerta sobre o que está sendo 

desenvolvido no campo da pesquisa”. Essas respostas também são consequências da 

vivência dos pesquisados que leem artigos sugeridos pelos professores da graduação, 

que divulgam pesquisas relacionadas à educação química.  

Um único pesquisado, o P10 afirma que “o professor leitor irá se apropriar de 

conceitos e concepções que os levarão a formar alunos leitores através da mediação”. 

Esse pesquisado levantou um ponto muito importante, que diz respeito à formação de 

professores leitores, pois é somente dessa forma que esses professores conseguirão 

formar também alunos leitores, pois, segundo a pesquisadora Zoara Failla, em entrevista 

a revista Época: “Se o professor não é leitor, não consegue transmitir o prazer pela 

leitura”.  

Pela análise feita a partir das respostas obtidas no questionário, pode-se dizer 

que, em sua maioria, os licenciandos em química da UFS, possuem o perfil de leitores 

passivos, pois a maioria deles não compreende o papel da leitura na formação de 

professores de química. Para que pudéssemos classificar os perfis observamos que seria 

necessária a análise dos resumos elaborados pelos pesquisados. Passamos então, a 

discussão dos resultados coletados pelo trabalho com o questionário para os pesquisados 

da DII, para que possamos comparar os resultados e observarmos se o fato dos alunos 

da DI estarem em período mais avançado na graduação, influência na visão de leitura 

dos pesquisados. 



87 
 

 
 

Tudo que foi mencionado neste tópico fica mais claro, quando observamos a 

tabela que se segue: 

Papel da Leitura  N° de Pesquisados Recortes Discursivos  

Capacitar o professor  7 P10 afirma que “o professor leitor 

irá se apropriar de conceitos e 

concepções que os levarão a 

formar alunos leitores através da 

mediação”  

Construção do Conhecimento  3  P23 “é através da leitura que o 

professor exercita seus 

conhecimentos e adquire outros”.  

Ampliação do Intelecto  3  P4 afirma que “Com a leitura o 

professor amplia seu universo 

intelectual, isso é bom para que ele 

possa desenvolver atividades mais 

elaboradas que contemple a 

interdisciplinaridade, por 

exemplo”.  

Auxilia na compreensão e 

conhecimento das pesquisas 

realizadas.  

1  P14 “É por meio da leitura que os 

professores tomam conhecimento a 

respeito do que está acontecendo”,  

Tabela3: Papel da Leitura para DI. 

 

5.2.2 Identificando o perfil para os pesquisados da DII: 

a)Visões da Leitura no Ensino de química 

Para os pesquisados da DII o gráfico nos mostra que: 
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                Gráfico 4: Visões de Leitura para DII. 

Essas categorias foram criadas também delimitando eixos temáticos, e para o 

primeiro eixo notamos oito dos pesquisados da DII compreendem a leitura como um ato 

que leva o leitor a interpretar e compreender o texto, porém, não mencionam de que 

forma esse compreensão é construída. Para Solé (2008), a compreensão do texto ocorre, 

quando criamos significados para àquilo que estamos lendo, e essa criação depende da 

percepção que temos a respeito da temática que é tratada no texto, segundo Bakhtin 

(2011) essa percepção sofre influência direta dos diferentes discursos aos quais somos 

apresentados no nosso cotidiano. Esse eixo temático pode ser evidenciado no recorte 

discursivo do P19 “é uma forma de compreender o que outra pessoa quer nos falar”, 

ou no recorte do P20 “a leitura é o ato de compreender textos não somente no nível 

aparente das palavras, mas o entendimento do que está entre as linhas”. 

O P20 parece compreender a leitura no seu mais amplo conceito, pois esse 

afirma que ler é mais do que decifra as palavras é também buscar compreender o não 

dito, pois é a partir do não dito que o sujeito leitor poderá construir os significados e a 

partir daí interpretar os escritos pela sua própria ótica. Nesse contexto a leitura aparece 

com um processo polissêmico, que permite uma multiplicidade de significações.  

Dentro dessa categoria, acho importante esclarecer as diferenças existentes entre 

compreender e interpretar, de acordo com o dicionário Aurélio (2000), compreender é 

“alcançar com a inteligência; perceber, entender”, já interpretar é “ajuizar a intenção, o  

sentido de, explicar ou declarar o sentido do texto...”, tais definições nos fazem perceber 

que nem sempre compreender um texto significa tê-lo interpretado, pois o leitor pode ter 
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percebido ou entendido o texto, mas não consegui explicar ou declarar o sentido do 

mesmo. 

É nesse entendimento sobre interpretação, que podemos explicar também, 

porque muitos compreendem os textos lidos, mas possuem grandes dificuldades para 

colocar aquilo que compreendeu no papel, pois, não alcançou a fase de declarar o 

sentido para àquilo que leu. 

Essa visão pode ser notada no recorte discursivo do P22 “ler não é apenas 

decifrar as palavras é interpretar o texto”, em concordância a isso o P26 afirma “é você 

pegar um conjunto de palavras que podem formar textos ou conversas, desse conjunto 

interpretar de forma a ver em que contexto ele se fixa, o que quer passar...”. 

Essas visões apontam que parte dos licenciados compreende que é preciso 

interpretar os escritos para que o leitor possa ter autonomia sobre aquilo que leu e possa 

assim construir os significados que os levarão a compreensão do texto. 

O terceiro eixo temático aponta que 3 dos pesquisados compreendem a leitura 

como uma forma de exercitar o cérebro, essa visão entende a leitura como uma 

atividade cognitiva, para Kleiman (2002), a leitura pode ser considerada também como 

um meio de valorizar o intelecto, pois, se preocupa com a evolução do que a autora 

chama de “eu epistêmico”, já que é realizada a partir do uso da memória. Ela afirma 

também, que a leitura é uma atividade cognitiva completa, pois envolve todos os 

processos mentais. Por isso, podemos dizer que essas visões a respeito da leitura que os 

pesquisados possuem, devem ser valorizadas, a fim de que eles entendam a fundo sobre 

esses aspectos, e dessa forma, seja menos complexo o trabalho com a leitura. 

Esse eixo pode ser evidenciado a partir de recortes discursivos como o do P23 

“leitura é uma maneira de exercitar o cérebro, onde através dela podemos descobrir o 

mundo pelo conhecimento adquirido”, o P16 relata também que a leitura “É um hábito 

essencial para o desenvolvimento cognitivo, necessário desde a infância”.  

O quarto eixo temático aponta que apenas 1 dos 17 pesquisados compreendem a 

leitura como uma forma de adquirir conhecimento, essa visão nos remete a uma 

consequência do ato de ler, que converge para uma visão do modelo transmissão 

recepção de ensino, pois, o leitor assim como o aluno, ocupa a posição de ouvinte, que 

tem a obrigação apenas, de captar o que foi dito ou o que foi lido, sem que haja a 

preocupação em construir os significados ou, até mesmo, de assumir uma ativa posição 

responsiva, concorda ou discorda da informação, Bakhtin (2011). O recorte discursivo 
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do P28 “leitura é a forma de diversão de informação e também de aprendizagem”, nos 

mostra essa visão.  

Para a concepção de leitura a qual adotamos desde o princípio dessa pesquisa, 

apenas 1 dos pesquisados possui, pois, estes,  concebe a leitura como uma forma de 

construção de significados, o P21 diz que ler é “buscar construir e compreender os 

significados das palavras para que possa compreender o que dado texto tem a me 

dizer”, essa visão nos permite compreender que o pesquisado concebe a leitura também, 

como um ato de decodificação de palavras, mas, que não se encerra nesse momento, 

pois ele complementa que essa busca pelo significado das palavras o levará a 

compreender os sentidos do texto, por isso, entendemos que esse pesquisado 

compreende a complexidade do ato de ler.  

Por fim, o quinto eixo compreende a leitura como uma arte, onde é preciso que 

se questionem os sentidos das palavras para que a compreensão possa ser alcançada, 

essa concepção está de acordo com Solé (2008), quando a autora afirma que é 

importante que se formulem questões sobre o que está sendo lido, podemos dizer 

também que concorda com a concepção de Bakhtin de ativa posição responsiva frente 

ao texto, pois, para que se concorde ou discorde com  que e dito é preciso que se 

questione. O recorte discursivo que melhor representa esse grupo é o do P15 “leitura é 

a arte de saborear as palavras, é a forma como as pessoas entendem determinado texto 

e é também o questionamento e o debate das ideias de um texto”. Esse recorte nos 

permite afirmar ainda, que o pesquisado também leva em consideração as 

particularidades de cada leitor, quando afirma que, é a forma como as pessoas 

entendem, pois, sabemos que a compreensão de um texto leva em consideração, dentre 

outros aspectos, as ideias que o leitor já possui sobre a temática e, que é algo particular 

e individual, portanto único, que pode divergir de leitor para leitor, o que pode 

ocasionar compreensões diferentes sobre um mesmo texto.  

Os percentuais mostrados para as visões de leitura dos pesquisados da DII, nos 

mostra que 70% destes compreendem a importância da leitura e sua função no ambiente 

escolar e os demais que corresponde a 30% não mencionaram essa importância, 55% 

deles afirmam estar aptos a trabalhar a leitura, apesar de reconhecerem que precisam 

aprofundar seus conhecimentos sobre a mesma, mas, por reconhecerem sua importância 

enxergam a necessidade de incorporar essa prática também, em aulas de química. Esse 

posicionamento diverge do apresentado pelos licenciandos da DI, pois 78% deles 
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afirmavam não se sentirem preparados a trabalhar a leitura, pois acreditam não possuir 

conhecimento suficiente.  

Os pesquisados da DII, talvez se sintam mais a vontade com a leitura, pois, estes 

já estão habituados a realizá-la, já que, a professora formadora da disciplina ministra 

suas aulas sempre com base na leitura de artigos, e, os orienta também, em como eles 

devem ler relatando que existem algumas formas que podem auxiliar na compreensão 

do texto, mas, é preciso que cada um encontre a que mais lhes é favorável. 

Quando perguntamos se alguma das disciplinas forneceu aporte teórico sobre a 

leitura, a maior parte dos pesquisados informaram que sim e, que a disciplina na qual 

estavam aprendendo sobre a leitura era a disciplina de metodologia para o ensino de 

química.  

Ao compararmos as visões sobre leitura apresentadas pelos pesquisados da DI e 

pelos da DII, pudemos observar que houve uma semelhança, pois os da DI informaram 

a leitura como forma de interpretar, de adquirir conhecimento, de instigar o pensamento 

que também foram citadas pelos pesquisados da DII, apenas uma diferença merece ser 

destaca, pois, os graduandos da DII mencionaram a leitura como forma de compreensão 

de um texto ou de algo, o que não foi retratado pelos graduandos da DI. 

Isso também pode ter ocorrido, pelo fato dos pesquisados da DII, terem tidos 

aulas que relatavam o conceito da leitura, sua importância como fonte de aprendizagem 

e, também, as etapas que ocorrem para que um texto possa ser interpretado e 

compreendido. A professora formadora mencionou que já havia realizado esse trabalho 

com eles, e que já havia mencionado alguns teóricos e teorias a respeito do processo de 

leitura. 

b) Leituras realizadas pelos licenciandos e de que forma são realizadas 

Os resultados a esse respeito indicam que 14 dos pesquisados afirmam que 

realizam leituras diárias sobre notícias do cotidiano, sobre esportes, tecnologias e 

entretenimento, para que possam se manter informados sobre os assuntos. Apenas 2 dos 

pesquisados afirmam que leem algo relacionado aos conteúdos e temas discutido na 

graduação.  

Se voltarmos para essa discussão com os graduandos da DI, perceberemos que 

ao contrario dos da DII, 13 deles, costumavam ler artigos ou capítulos de livros voltados 

a sua área de estudo. Essa diferença, nos mostra que à medida que as etapas do processo 

de formação nas instituições de ensino superior vão avançando, ocorre uma 

conscientização a respeito da seriedade e do comprometimento necessários a uma boa 
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formação profissional. Nesse ponto os graduandos reconhecem que não há sucesso sem 

esforço, e que só alcançarão, não somente a aprovação nas disciplinas, mas também, as 

habilidades e conhecimentos necessários, se forem comprometidos e realizarem os 

estudos propostos pelos professores, de forma completa. 

Penso que essa é uma grande diferença entre os dois grupos de pesquisados, 

pois, essa conscientização interfere diretamente no processo de aprendizagem, já que, os 

sujeitos passam a querer aprender, e isso torna o processo menos doloroso. É dessa 

maturidade que todo aluno precisa, para que possa alcançar a aprendizagem de forma 

efetiva, fato que só ocorre com o tempo, por isso, os graduandos da DII, por estarem 

cursando o 2° período da graduação, não possui ainda, o hábito de ler sobre temas 

relacionados aos estudos da graduação. 

Quando questionamos sobre de que forma realizam essas leituras, 5 responderam 

que liam repetidas vezes e, destacando algumas palavras desconhecidas, isso pode ser 

evidenciado a partir dos recortes discursivos do P31 “leituras feitas regularmente, 

através de anotações e destaques no texto”, e do P 17 “minhas leituras são feitas duas 

a três vezes para que eu possa entender o que o texto quer dizer”, essa forma de leitura 

é sugerida por Sole (2008), pois, a autora afirma que é importante que o leitor faça 

anotações, destaque partes que lhes chamam atenção no texto, pois isso, auxilia na 

construção dos significados do texto lido. 

É importante mencionar que nenhum dos pesquisados relatou a elaboração de 

resumos como forma de efetivação da leitura, o que para Solé (2008) é um ponto que 

não favorece a compreensão do texto, pois, segundo a autora, o resumo é quando o 

leitor relata sobre o que concorda ou discordo no texto.  

Ainda sobre de que forma leem, outros 5 afirma que leem apenas, quando o 

professor pede ou na semana de prova, esse posicionamento leva o aluno leitor a não 

compreensão do texto e posterior não aprendizagem, já que, na maioria das vezes o 

texto sugerido pelo professor traz conceitos e teorias que são importantes à formação 

dos graduandos. Isso fica evidenciado no recorte discursivo do P20 “lia quando o 

professor pedia pra ler, não fazia anotações e nem buscava entender o assunto do 

texto” o P21 diz que “agora leio por que é preciso para as provas das disciplinas”, 

esse posicionamento converge para o apresentado por alguns pesquisados da DI, que 

afirmavam ler também, apenas, porque o professor cobrava as respostas iguais ao que 

era apresentado nos texto. 
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Com isso, compreendemos que a postura do professor formador também deve 

ser modificada, este deve considerar como correto respostas que se aproximem dos 

conceitos, pois isso mostra o reconhecimento do trabalho intelectual do aluno para 

formular aquela resposta, e não aceitar apenas aquelas que trazem os escritos na íntegra, 

pois, essa postura não valoriza o pensamento crítico que é algo tão evidenciado como 

objetivo em muitos documentos educacionais. 

c) Objetivos que permeiam a leitura 

O gráfico abaixo demonstra alguns posicionamentos dos pesquisados frente a 

esse questionamento. 

 

Gráfico5: Objetivos da leitura para DII. 

De acordo com o gráfico 5 o maior quantitativo de pesquisados, o que 

corresponde a 11 deles, não mencionou um objetivo que relacionava à aprendizagem ou 

construção de conhecimentos, isso nos mostra, mais uma vez, a falta de maturidade e 

comprometimento com a formação, eles ainda não a enxergam como algo que faz parte 

de sua rotina diária, parece que ainda não se deram conta de que esse período pode 

interferir de forma positiva ou negativa em suas vidas futuras, pois, é nessa etapa que 

eles adquirem os conhecimentos e habilidades necessárias ao exercício de suas 

profissões, nesse caso, para que possam ser bons professores, é necessário que tenham 

no decorrer de suas formações entendido ao máximo tudo que lhes foram apresentados. 

Apenas um dos pesquisados afirmou ler para auxiliar na compreensão dos conceitos 

acadêmicos, isso fica evidenciado na fala do P25 “Leio para compreender os assuntos 

relacionados à química”. 
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Apenas 6 dos graduandos mencionaram ler para atualizar os conhecimentos, o 

que pode ser entendido como um conhecimento de cunho cotidiano e não um 

conhecimento científico, já que eles mencionam o fato de se atualizarem. Esse 

posicionamento foi evidenciando quando o P16 relata “eu enxergo como uma forma de 

atualizar meus conhecimentos”. 

A leitura realizada por determinados sujeitos podem ter objetivos variados e 

todos eles vão guiar a compreensão dos leitores, porém, o que questionamos nessa 

pesquisa é, porque professores em formação, não compreendem a leitura como uma 

ferramenta de aprendizagem? Sabemos que a leitura também informa, atualiza, diverte, 

acalma, porém, o que afirmamos consiste no fato de professores que trabalharão 

diretamente com a leitura, possuírem o domínio sobre essa ferramenta e, isso só será 

possível, quando passarem por uma formação que contemple essa questão, que lhes 

mostre o quão importante é, valorizarem esse ato, para que possam auxiliar seus futuros 

alunos a tornarem-se leitores ativos. 

d) Apropriações feitas a partir da leitura 

Quando se questionou se eles conseguem se apropriar dos temas trazidos nos 

textos, os pesquisados afirmaram que: 

 

Gráfico6: Apropriação dos temas para a DII. 

Sete dos pesquisados, afirmam que nem sempre conseguem se apropriar dos 

temas tratados nos textos lidos, pois, muitas vezes a linguagem não é acessível, ou os 

textos tratam de questões as quais os leitores não possuem nenhum conhecimento. 

Podemos observar a partir da fala do P14, “Nem sempre, o último, por exemplo, trazia 

uma linguagem muito técnica, de difícil entendimento”, a importância de o leitor 
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dominar a linguagem utilizada no texto. Compreendemos que é preciso também, que os 

professores em formação tenham autonomia sobre a linguagem utilizada pela ciência 

que ensina nesse caso a química, pois, somente dessa forma, serão aptos a auxiliar seus 

alunos na familiarização dessa linguagem.  

A apropriação da linguagem utilizada pela ciência que estudam, é fundamental 

para que os estudantes possam compreender os conceitos envolvidos nessa ciência, pois 

evidenciamos em nossos estudos que, as dificuldades de compreensão dos conceitos 

químicos apresentadas pelos alunos estão relacionadas à falta de domínio da linguagem 

utilizada na química. 

Quatro dos pesquisados dizem conseguir se apropriar dos temas trazidos nos 

texto, porém, é necessário que o texto seja lido com atenção e, repetidas vezes para que 

essa apropriação seja efetivada. O P21 diz que “para me apropriar dos temas preciso 

praticá-los e não faço isso, após a leitura e o debate, o tempo passa e esqueço”. Isso 

nos mostra que cada leitor possui uma forma de efetivar a sua leitura e, o mais 

importante, é que o professor perceba que mesmo aquele que demonstrou não ter 

compreendido os escritos do texto, se realizar leituras diferentes do mesmo tema, possa 

se apropriar das temáticas abordadas nos textos e, assim, efetivar a sua compreensão a 

respeito do assunto. 

Quando comparamos esse percentual com o encontrado para os pesquisados da 

DI, observamos que os da DII possuem maior dificuldade para alcançar a apropriação 

dos temas, talvez isso ocorra pela falta de experiência e, por não terem cumprido uma 

boa parte da graduação, o que acarreta em menos contato com os conceitos e teorias que 

envolvem o ensino de química, já que, este é um tema relativamente novo para eles.  

Bakhtin (2011), afirma que nossos discursos se constroem com base nos já existentes, 

isto é, a construção do discurso é na verdade um diálogo entre os discursos já postos; 

para o autor, o que foi ouvido ou lido certamente será abstraído e incorporado em suas 

ações e palavras. 

Por isso, é importante que o professor trabalhe com textos que trazem temas 

novos e, que também, interajam com os temas já vistos por eles, para que a 

compreensão seja alcançada, já que, os discursos são construídos pelos inúmeros 

discursos que ouvimos, e se não ouvimos nada a respeito de um determinado tema, a 

compreensão do texto não é alcançada, pois para Bakhtin (2011) os modelos integrados 

pelas experiências vividas são reinventados nas novas leituras levando o leitor a 

compreensão. 
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Apenas 2 dos pesquisados dizem ter grandes dificuldades para se apropriarem 

dos temas, o P29 diz que “Não, às vezes fica complicado de compreender o texto, 

porque as vezes  penso que compreendi da forma correta, mas após o debate com a 

professora, percebo que não”. Já o P15 “dependendo do ambiente ou do tempo 

disponível, tendo a não absorver os conteúdos de forma eficaz”. 

As diferentes formas de apropriação dos textos nos mostra que a compreensão é 

um ato individual e particular, cada leitor possui uma maneira de alcançar essa 

compreensão, e, isso ocorre, porque, particular e individual, também são os discursos e 

as ideias prévias que esses sujeitos possuem, e como já foi dito, esses fatores interferem 

diretamente na construção dos significados. 

e) Momentos em que os licenciandos se deparam com a leitura 

As análises dos dados nos mostraram que no decorrer da graduação o trabalho 

com a leitura é percebido com maior ênfase nas disciplinas voltadas para o ensino de 

química, nos mostrando também, que nas disciplinas do campo das exatas, isso ocorre 

apenas quando os professores recomendam a leitura de livros didáticos. O P14 afirma 

que “as leituras se fundamentam na memorização, não procuram questionar ou tirar o 

aluno da zona de conforto”, o P18 diz que as disciplinas de exatas “trabalham apenas 

textos sobre os conteúdos”, o P21 diz que “as áreas de ensino trabalham com a leitura 

crítica, interpretativa, nas exatas é mais decorar”. 

Esses relatos nos mostram que as leituras realizadas na graduação, não levam os 

alunos à compreensão do que leem e, posterior aprendizagem, pois, são tratadas apenas 

como fontes de informação. É perceptível também, que as disciplinas voltadas à 

educação química, mostram-se mais preocupadas com essa questão, o ideal seria que em 

todos os campos de estudo essa valorização fosse alcançada, pois sabemos que a leitura 

é a ferramenta básica utilizada no processo de ensino aprendizagem. 

O P25 relata que “os de ensino possuem uma leitura mais detalhada, e as exatas 

não se preocupam com a leitura só com exercícios e números, não estimulam nossas 

leituras”, como já foi mencionado, isso ocorre, pois os cursos das ciências exatas 

costumam supervalorizar os cálculos, teoremas e equações que otimizam as teorias 

básicas dessa ciência e, assim, deixam de lado essas questões voltadas para a 

valorização da interpretação e do estímulo ao pensamento, talvez esqueçam que as 

teorias que baseiam seus estudos são frutos de interpretações.   

Ao compararmos essas respostas as respostas dos pesquisados da DI, dadas a 

essa mesma questão, percebemos que há uma afirmação em comum, pois, os da DI 
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também pontuaram que as disciplinas de exatas não costumam trabalhar com a leitura e 

que quando isso ocorre não há preocupação a respeito de como os alunos compreendem 

sobre o texto, ou, se compreendem algo. 

f) O papel da leitura na formação de professores de química 

O gráfico a baixo nos mostram os eixos temáticos gerados a partir dos dados 

coletados:  

 

 

Gráfico7: Papel da leitura para a DII. 

Assim como os pesquisados da DI, 2 dos da DII compreendem que a leitura tem 

o papel de atualizar o professor, pois, a maioria dos textos lidos por eles na graduação 

trazem informações sobre os novos campos e temas de pesquisa, sobre novas 

metodologias, ferramentas de aprendizagem e tantos outros temas, assim, estes 

concebem a leitura como uma fonte de informação que mantêm os professores 

atualizados das inovações ocorridas em sua área de estudo. O P17 diz que “é importante 

ler porque a química está sempre se atualizando”, o P18 afirma que “dessa forma ele 

se mantêm mais atualizado e com maior domínio da disciplina”. 

Apenas um dos pesquisados relatam que os professores precisam saber 

interpretar, essa é uma visão muito interessante, pois, atualmente muito se fala em 

ensinar para que os alunos tornem-se cidadãos críticos, capazes de questionar ou de 

buscar soluções para os problemas que surgem no seu meio social, todas essas 

habilidades dependem da interpretação, e o professor como mediador nesse processo, 

tem a responsabilidade de promover ações que gerem nos seus alunos essa capacidade 

de interpretar, porém, em muitos casos, o próprio professor também possui essas 
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dificuldades, então, é preciso que os professores também sejam formados em um 

ambiente que valorize esses aspectos, para que este se sinta capaz de formar alunos com 

o poder de interpretação e criticidade necessários a sua vida cotidiana. Isso é 

evidenciado na fala do P25 “porque melhora o entendimento, é ter um maior poder de 

interpretação sobre fatos e coisas que nos cercam”, o P21 “se um professor não sabe 

interpretar corretamente o assunto, como ele vai passar para os seus alunos?”. 

Oito dos pesquisados compreendem que a leitura contribui para o exercício de 

seus conhecimentos e também para a aquisição de outros, visão que também aparece 

nos pesquisados da DI. Esse entendimento pode ser comparado com a categoria que diz 

que quanto maior a leitura maior a aprendizagem, 5 dos pesquisados concordam com 

essa afirmação. Entendemos que a leitura é uma ferramenta que auxilia na 

aprendizagem, pois, em todas as áreas de atuação se estuda por meio da leitura.  

Para Coll (1994), quando o aluno lê para aprender, sua leitura permeia por 

características diferentes das formas de ler com objetivos variados, pois, o leitor se 

compromete a aprender e cria meios que o leve à compreensão do texto, que pode ser 

realizada a partir de uma primeira leitura geral, para que possa se situar em seu 

conjunto, e depois suas ideias são aprofundadas. Podemos evidenciar essa postura a 

partir do recorte discursivo do P31 “é através da leitura que o professor exercita seus 

conhecimentos e adquiri outros que serão importantes para a formação de um bom 

profissional”. 

Como consequência da compreensão acima sobre leitura, os graduandos 

afirmam que quanto mais lê maior é o entendimento sobre a química e sobre seus 

conceitos, tal postura nos lembra, também, a leitura como fonte de construção de 

conhecimentos, pois, se passamos a entender melhor determinados assuntos quando 

lemos algo sobre eles, isso significa que compreendemos o que foi lido e, se 

compreendemos, certamente aprendemos algo sobre o tema. 

  Apenas um dos pesquisados mencionaram que a leitura auxilia na formação do 

senso crítico, essa postura é bastante interessante, pois segundo Deyes (1983), o 

discurso científico é fundamentalmente descritivo, e, portanto, é necessário que aqueles 

que o estudam adquiram a capacidade de criticar os conceitos que lhes são apresentados, 

pois, essa postura crítica leva o aluno ao discernimento não só, para compreender os 

múltiplos aspectos da realidade humana, mas também, para proceder a escolhas 

coerentes durante a vida. 
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Lipman (2001) aponta a necessidade de desenvolver o pensar na criança como 

principal atividade nas escolas, e não uma consequência casual do processo 

educacional, já que, é na escola que a criança tem a oportunidade de interagir com 

outras crianças e desenvolver-se intelectualmente. É através do diálogo que se realiza a 

troca de ideias, portanto, é o recurso fundamental para o desenvolvimento das 

capacidades reflexivas do ser humano e, o maior estímulo para o pensar. 

Para Freire (1983) não há pensamento crítico sem o diálogo, e apenas este é 

capaz de gerá-lo. Sendo assim, o educador e o educando participam ativamente do 

processo educacional, ambos interagindo como sujeitos do ato de pensar, relacionando-

se, conscientes e comprometidos, com a própria realidade e com a realidade dos que os 

cercam. Durante esse trabalho coletivo, embasado no diálogo, surgem dúvidas, anseios, 

angústias, hipóteses, pontos de vista diversos, que por sua vez, promovem uma reflexão 

consciente, o que gera mudanças de atitudes e de pensamentos nos integrantes do 

processo educacional, favorecendo assim a construção da cidadania. É nesse dialogismo 

que o discurso e a leitura se mostram importantes. 

Ao observamos as categorias geradas a partir da análise os dados obtidos na DI, 

podemos perceber que há uma aproximação de ideias sobre a leitura, quando 

comparamos essas categorias com as obtidas na DII, é importante esclarecer que as 

respostas obtidas a partir do questionário para os pesquisados da DI se mostram mais 

completas e mais coerentes ao tema, isso nos mostra que o tempo percorrido na 

graduação, certamente influência na compreensão dos sujeitos sobre determinado tema. 

O questionário semiestruturado nos proporcionou um primeiro contato com as 

concepções dos licenciandos a respeito da leitura, porém, as respostas obtidas nos 

permitiu também levantar outros questionamentos que não seriam passíveis de respostas 

por meio da aplicação de outro questionário. Nossas conclusões sobre cada item 

questionado permitiu mais de uma hipótese sobre os sentidos desejados nas respostas, 

porém, ele nos permitiu ter uma noção sobre as concepções de leitura que os 

pesquisados possuem e, nos mostrou qual a importância dada a eles, sobre esse tema no 

processo de ensino e aprendizagem. 

O próximo passo seria classificar o perfil de leitores dos pesquisados a partir da 

leitura mediada do texto, passamos então, a discutir os dados coletados na segunda 

etapa de coleta de dados da nossa pesquisa. 
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5.3.Mediando à leitura do texto: 

Para a análise dessa parte dos dados, mantivemos a separação por turma, ou seja, 

realizamos as análises dos dados coletados na DI e, na sequência, para os pesquisados 

da DII. Os resultados nos mostram que há uma diferença entre essas duas turmas 

somente na elaboração dos resumos, assim, os momentos denominados por Solé (2008) 

de Antes e Durante, foram analisados de forma conjunta para os pesquisados das duas 

turmas. 

Nas análises os sujeitos de cada uma das disciplinas foram divididos em grupos, 

que foram definidos segundo os eixos temáticos estabelecidos na categorização e 

tabulação dos dados, esses foram coletados por meio da mediação da leitura em sala. Os 

grupos foram nomeados por letras que seguiam a ordem alfabética, com isso, o primeiro 

grupo foi denominado de grupo A, o segundo de grupo B e assim por diante. 

Vale ressaltar que os licenciandos esperavam “fórmulas mágicas”, que 

resolvessem o problema de leitura, no entanto ao final da mediação perceberam que 

teriam que se comprometer com ela. 

 Levantando as concepções prévias dos pesquisados da DI e DII: 

Analisamos as respostas apresentadas pelos licenciandos sobre a questão 

levantada no momento denominado por Solé de ANTES da leitura, quando 

pretendíamos levantar as concepções dos pesquisados sobre o tema que seria abordado 

no texto e, estabelecemos eixos temáticos. As respostas coletadas foram divididas em 

quatro eixos temáticos. Para Bakhtin (2011), é importante que analisemos também o 

conteúdo temático dos discursos, pois, segundo o autor, os enunciados refletem não 

somente as condições específicas e as finalidades de um determinado campo, mas, 

acima de tudo, sua construção composicional. Os eixos estabelecidos foram:  

I) Enxergam os pesquisadores como gênios da ciência, pessoas isoladas da 

vivência social. 

II) As pesquisas serão capazes de criar um método eficiente de ensino, que 

facilitará a compreensão dos conceitos envolvidos na química. 

III) As pesquisas são de grande importância para o entendimento de toda e 

qualquer ciência. 

IV) A revista Química Nova na Escola tem papel importante na divulgação das 

pesquisas na área de ensino de química. 

O primeiro eixo temático foi estabelecido a partir da interpretação de sentido 

do discurso do grupo I, descrito a seguir: “... surgimento de novos campos de estudos, 
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desenvolvidos pelos pesquisadores e cientistas, que dedicam suas vidas para a 

compreensão do mundo...”. De acordo com (PERÉZ, MONTORO, ALÍS e 

CACHAPUZ, 2001, p.133), 

 

 

[...] esta visão pode ser classificada como uma visão individualista e 
elitista da ciência: Os conhecimentos científicos aparecem como obras 

de gênios isolados, ignorando se o papel do trabalho coletivo e 

cooperativo, dos intercâmbios entre equipes [...]. 

 

Trabalho este que é primordial, quando se busca o desenvolvimento de sujeitos 

que serão formadores de opiniões, portanto, devem também assumir o papel de 

pesquisadores que contribuem para a construção de novos saberes no campo em que 

atuam. Percebe-se com esse recorte, que os professores em formação ainda não possuem 

consciência do papel que irão assumir perante a sociedade enquanto educadores. 

Notamos também nesse recorte que o autor do escrito utilizou linguagem direta, mais 

próxima da linguagem utilizada nos diálogos informais, não se preocupando em 

formalizar suas ideias, classificando-o como gênero do discurso primário como propõe 

Bakhtin (2011), talvez esse tipo de discurso tenha sido utilizado, pois, segundo o autor, 

o gênero primário (simples) se forma nas condições da comunicação discursiva 

imediata. 

Outro recorte dos discursos apresentados pelo grupo I nos mostra uma 

linguagem mais simples, próxima àquela utilizada nos diálogos informais “eu acho que 

o desenvolvimento de mais pesquisas na área de ensino de química só será alcançado 

quando os cientistas descobrirem o valor que tem a educação...”. O termo em destaque 

nos faz perceber o uso da linguagem informal na construção do discurso. 

O segundo eixo temático foi evidenciado a partir da análise dos discursos dos 

sujeitos do grupo II, que apresentaram as mesmas visões com relação ao tema 

trabalhado e utilizaram linguagens semelhantes, como visto no recorte do discurso 

produzido a partir das questões levantadas, que objetivavam atualizar os conhecimentos 

prévios dos sujeitos da pesquisa sobre o tema do texto: “Através das pesquisas no 

campo da educação química podem surgir novos métodos e técnica que facilitem a 

aprendizagem dos conteúdos...”. Essa visão de que um método ou uma técnica 

resolverá todos os problemas de aprendizagem em química pode ser considerada como 

uma visão tecnicista do ensino de Ciências. Tal perspectiva centraliza o ensino de 
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ciências com base em técnicas e métodos, acreditando que somente tais ferramentas são 

suficientes para que a aprendizagem seja efetivada.  

Essa visão surgiu a partir de teorias como a de Bruner e o construtivismo 

interacionista de Piaget, que valorizavam a aprendizagem pela descoberta; o que 

promoveria o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tal teoria sugeria que os 

estudantes deveriam lidar diretamente com materiais e realizar experiências para 

aprender de modo significativo e, que o professor não deveria ser um transmissor de 

informações, mas, orientador do ensino e da aprendizagem.  

Segundo Frota e col.(1987), as aulas práticas eram entendidas como o principal 

meio para garantir a transformação do ensino de ciências, pois, possibilitariam aos 

estudantes a realização de pesquisas e a compreensão do mundo científico-tecnológico 

em que viviam. Apesar de serem desenvolvidos a partir de uma sequencia de passos 

rígidos e mecânicos, os experimentos deveriam garantir aos estudantes o 

desenvolvimento de habilidades, como a capacidade de tomar decisões, de resolver 

problemas e de pensar lógica, racional e cientificamente. 

De acordo com Moreira (2010), a aprendizagem depende não somente dos 

conhecimentos adquiridos na escola por meio de experimentos ou de métodos 

diversificados de ensino, mas também a partir daquilo que construímos em nossa 

vivência diária. E ainda, cada sujeito possui uma forma única de aprendizagem, isso nos 

mostra que para alguns, um método ou técnica pode ser eficaz, mas para outros não. 

 Com relação aos discursos apresentados pelos pesquisados do grupo II, estes 

não são compostos de linguagem simples, e sim de uma linguagem um pouco mais 

elaborada, o que pode ser visto como uma interpretação adequada ao ambiente social 

em que foi proposta a atividade, pois de acordo com Bakhtin (2011), a própria 

competência dos sujeitos produtores da linguagem leva-os a detectar o que é adequado 

ou inadequado em cada uma das práticas sociais. Outro sujeito participante do grupo II 

afirmou que, os estudos voltados ao ensino das ciências consistem no “desenvolvimento 

de novas tecnologias e meios que permitam uma melhor compreensão dos alunos a 

respeito da química”. 

O terceiro eixo temático fica evidente na fala dos pesquisados que compunha o 

grupo III, estes consideraram a pesquisa como o “meio que nos leva ao entendimento 

das Ciências, não somente da química mais de todos os campos de estudo científico até 

mesmo para que possamos entender o mundo que nos cerca”. O recorte discursivo 

demonstra a compreensão do pesquisado sobre a importância da pesquisa para o 
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entendimento não só das Ciências, como também de mundo, isso nos leva a acreditar 

que se esse sujeito for contemplado com uma formação que valorize e estimule a 

pesquisa, esse poderá também se transformar em um professor-pesquisador. 

Essa colocação nos remete a concepção de leitura que pode ser interpretada pela 

leitura de mundo. Nessa perspectiva, compreender o mundo e os textos dependerá da 

experiência e das expectativas que estarão vinculadas as concepções do leitor e dos 

estímulos aos quais ele estará sujeito. Por isso, o momento do levantamento das 

concepções prévias é considerado importante para que possamos auxiliar os 

pesquisados na compreensão dos escritos. 

 Ainda no terceiro eixo, houve discursos que apresentavam a pesquisa como “... 

um campo de estudo que auxilia no entendimento do mundo e também para a vida em 

sociedade, que leva as pessoas a pensar, a se preocupar com o meio em que vivem com 

o que é criado, gerado e jogado no meio ambiente, levando o homem a refletir sobre 

suas ações e sobre as coisas que ocorrem ao seu redor”. Segundo este relato, a 

pesquisa pode ser vista também como um veículo de informação, pois, é a partir dela, 

que o homem adquire saberes que o conscientiza a respeito da importância do meio 

ambiente, e da relação entre o homem e o meio em que vive, para que este possa agir de 

forma a preservar aquilo que é indispensável a sua sobrevivência e ao bem estar da 

humanidade. 

O quarto eixo temático, criado a partir da análise dos discursos apresentados 

pelo grupo IV, relata a respeito da Revista Química Nova e do seu papel frente às 

pesquisas, isso pode ser notado no recorte discursivo que se segue: “... A revista serve 

como um meio para divulgar as pesquisas realizadas no ensino de química...”, por 

meio de discursos como esse, se percebe que os estudantes do grupo IV, compreendem 

o papel e a importância das revistas científicas, que buscam não somente divulgar o que 

se pesquisa, mas também apoia e desperta o interesse dos estudantes à pesquisa.  

 A Previsão: 

Essa etapa foi realizada apenas com os estudantes da DI, pois, para os da DII, 

não fazia sentido realizar a etapa da previsão, já que, esses haviam realizado a leitura 

solitária do texto em casa. A análise foi realizada da mesma forma que a análise da 

atualização do conhecimento prévio, com o estabelecimento de eixos temáticos. Tais 

dados foram coletados pelos escritos dos pesquisados, quando leram o título do texto e 

tentaram prever os temas que seriam tratados no texto, pedimos que os pesquisados 

escrevessem sobre isso. 
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Os eixos temáticos listados foram: 

I) Deve mostrar como é a pesquisa no ensino de química, os objetivos e as 

contribuições da revista Química Nova na Escola para o ensino de 

química. 

II) A importância da valorização da pesquisa em educação que, é partilhada 

por meio da revista Química Nova na Escola. 

III) A importância do advento da revista Química Nova na Escola no Brasil, 

para o aprimoramento da formação inicial e continuada do professor de 

ciências. 

IV) Diz respeito a pesquisas que envolvem preocupações e sugestões na área 

de ensino de química e, o suporte que a Química Nova na Escola oferece 

aos educadores. 

V) A importância da pesquisa no ensino de química para o melhoramento 

das didáticas de ensino. 

VI) A abordagem de uma nova área do conhecimento. 

A maioria dos participantes dos grupos previu que o texto trataria da pesquisa no 

ensino de química, porém, alguns deles deram ênfases diferentes às formas de como a 

pesquisa seria abordada, por isso, pensamos que seria interessante mencionar todas elas, 

ainda que essas se direcionem para um fator em comum que é a pesquisa no ensino de 

química. 

O recorte textual que melhor representa o primeiro eixo temático que participa 

do grupo I, foi escrito pelo P1, este afirma que o texto “... deve mostrar como é 

pesquisar onde o tema ou o assunto principal é o ensino de química, uma vez que a 

matéria relacionada só realizava pesquisas em laboratórios, fora das salas de aula. 

Deve mostrar também os objetivos de se ter uma revista direcionada ao ensino de 

química”. É importante lembrar, que essa previsão foi realizada por um pesquisado que 

cursava a disciplina I, ou seja, ele não havia realizado nenhuma leitura anterior do texto, 

portanto, pode-se concluir que esse aluno possui concepções formuladas a respeito da 

pesquisa, que condiz com as que serão apresentadas no texto, isso pode ser explicado 

pelo fato de que o mesmo cursava o 8° período da graduação e, portanto, já possui 

aportes teóricos que o auxilia na compressão a respeito daquilo que lê. De acordo com 

as ideais de Bakhtin (2011), podemos dizer que esse pesquisado constrói seu discurso 

com base num enunciado concreto, pois a vida passa a integrar a língua. 
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A esse respeito Solé (2008), afirma que as leituras que fazemos no decorrer de 

nossas vidas, não só de textos, mas também do mundo, nos auxiliam no processo de 

construção de significados. Por isso, é importante que se valorizem as concepções que 

os alunos trazem a respeito do tema trabalhado, pois é, a partir delas que o leitor 

constrói os significados do texto, e com isso consegue aprender sobre o que lê. 

A linguagem utilizada nos recortes discursivos tratava-se, em sua maioria, de 

linguagem informal, não muito elaborada, isso pode ter ocorrido em virtude dos 

pesquisados, apesar de se encontrarem no meio acadêmico, encontravam-se em um 

ambiente descontraído que os deixaram á vontade para que escrevessem da forma que 

achassem mais conveniente. Mesmo a maioria apresentando esse tipo de linguagem 

observou no recorte que foi apresentado anteriormente a utilização de uma linguagem 

própria e coerente, utilizando linguagem formal mais próxima da utilizada nos textos 

científicos. 

O segundo eixo temático foi percebido a partir da leitura e análise do recorte 

apresentado pelo P7, que representa o grupo II, quando relata que o texto vai trazer “A 

importância de se valorizar as pesquisas em educação química através da revista 

Química Nova na Escola”. Esta visão converge também para aquelas que foram 

apresentadas pelo grupo A, pois valoriza a pesquisa, porém, entendemos que seria 

importante criar um novo eixo para essas representações, pois eles também falam sobre 

a importância da revista Química Nova na Escola nesse processo, onde a revista assume 

o papel de veículo dissipador do conhecimento e também de um meio divulgador das 

pesquisas que são feitas em todo o país no âmbito da educação química. Segundo 

Schnetzler (2004), a revista tem como propósito divulgar as pesquisas e incentivar os 

professores, a produção de estudos, que abordem o contexto concreto de suas ações 

pedagógicas. Por isso, é importante que os professores em formação tenham acesso aos 

escritos dessa revista, para que adquiram, não só os conhecimentos a respeito das 

temáticas pesquisadas na sua área de atuação, mas também, de ir a campo e executar 

seus próprios estudos. Outro pesquisado que participa também do grupo II, afirma ainda 

que, “O texto deve nos mostrar que ao longo dos anos pouco se falava a respeito das 

pesquisas no ensino de química, mas com o auxílio da Revista Química Nova na Escola 

esse panorama mudou”. 

O terceiro eixo reafirma a importância da revista, e acrescenta que essa tem 

papel fundamental na formação inicial e continuada dos professores. O P5 relata que “é 

importante o uso da revista, pois amplia o conhecimento do professor tanto nos 
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aspectos de produção das aulas como no desenvolvimento de projetos para uma 

melhoria da escola, tornando-se assim um professor pesquisador”. O P6 diz ainda que 

“A revista Química Nova na Escola ajuda ao corpo docente na ampliação de seus 

conhecimentos através dos artigos”. Essa previsão condiz com a concepção prévia 

apresentada pelos pesquisados do grupo IV, que afirmam a grande importância da 

revista para a divulgação das pesquisas no campo das ciências. A partir dessa relação, 

podemos notar que, de fato, o que compreendemos a respeito do que lemos depende das 

concepções que carregamos a respeito do assunto. 

No quarto eixo, os pesquisados comentam sobre que pontos da pesquisa serão 

abordados no texto, relatam as pesquisas voltadas aos problemas que permeiam o ensino 

da química, trazendo sugestões para que tais problemas sejam minimizados. Isso foi 

evidenciado a partir da interpretação de recortes das falas do grupo IV, o P14 diz, “O 

título do texto me traz a ideia que o seu conteúdo diz respeito a pesquisas que envolvem 

preocupações e sugestões na área de ensino de química e o suporte que a química nova 

oferece para os educadores”. Essa visão, de acordo com a professora formadora da 

turma, pode ter sido ocasionada em virtude dos debates anteriores que ela realizou sobre 

a pesquisa em sala, mostrando para os seus licenciandos que a pesquisa nasce de um 

problema ou de um questionamento e tem como finalidade buscar soluções que 

minimizem tais problemas. 

O eixo cinco volta a mencionar o foco das pesquisas que serão, segundo a 

previsão dos licenciandos, abordadas no texto. Neste caso, eles trataram de abordar 

aspectos relacionados a métodos e técnicas de ensino que auxiliarão os professores em 

suas aulas.  O P8, participante do Grupo V, acredita que “... a revista Química Nova na 

Escola funciona como uma importante ferramenta de pesquisa em relação à 

metodologia do professor atuante, servindo como um agente de informação da 

metodologia de trabalho e subsidiando uma reflexão para o leitor professor ou aluno a 

respeito da prática docente.” O P10 prevê que o texto tratará da importância da 

Pesquisa no ensino de química para o melhoramento das didáticas de ensino dos 

docentes na formação dos mesmos e da importância da Química Nova na Escola”.  

Em concordância com essas afirmações, o P12 relata que o texto apresentará 

“propostas inovadoras que visão uma maior facilidade na compreensão dos conceitos 

científicos, que melhorem a visão dos alunos sobre ciência e que possa diminuir o 

distanciamento entre o conteúdo científico e o cotidiano do aluno”. 
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Todas as previsões listadas acima estão vinculas a uma supervalorização das 

práticas metodológicas, apenas o P12 compreende que tais metodologias são necessárias 

para a aproximação dos conceitos científicos à vida cotidiana do aluno, neste caso, o 

pesquisado parece entender que a metodologia por si só não resolve os problemas de 

aprendizagem dos conceitos químicos, já que menciona um único ponto que pode ser 

melhorado com a utilização dessas práticas, apesar de não mencionar que práticas são 

essas. 

No eixo seis, os graduandos consideram a pesquisa em ensino de ciências como 

uma nova área de estudo e, por isso, o P14 diz que “o artigo abordará uma “nova” 

área do conhecimento químico, que é a área do ensino de química, que ainda é 

considerada nova e algumas vezes até não aceita como pesquisa por parte de 

conservadores”. O P10 afirmou também que o artigo mostrará “um ramo da pesquisa 

que não tinha muita importância e que depois pessoas que acharam que ensino era só 

transmissão de conhecimento começaram a mudar os paradigmas da época voltando os 

olhares para as pesquisas nesse novo campo”. Essas previsões nos fizeram refletir 

sobre o papel e a valorização da pesquisa no âmbito do ensino das Ciências em um 

contexto que supervaloriza a produção intelectual, que gere renda não só para o 

governo, mas como também, para empresas que trabalharam na produção dessas 

inovações. 

Em uma postagem em seu blog Galiete (2013) afirma que ainda hoje há uma 

desvalorização da pesquisa nas Humanidades, isso fica evidenciado quando nos 

deparamos com alunos que ingressam em cursos superiores, que os formarão 

professores, achando que estão ali somente para aprender a dar aulas. Segundo Galiete 

(2013), os calouros ingressam nas instituições de ensino superior sem possuírem o 

conhecimento da existência do campo da pesquisa em ensino. A autora afirma, ainda, 

que os próprios colegas de trabalho, denominados especialistas das áreas “duras”, não 

reconhecem o valor das pesquisas em ensino. O fato é que se nem os próprios 

professores/pesquisadores das áreas das Ciências Exatas não nos reconhecem como tal, 

o que esperar desses alunos recém-chegados nas licenciaturas?  

Não é o caso de criar comparativos entre as áreas de estudos, de saber se um 

campo é mais ou menos importante que outro, até porque os conhecimentos têm origens 

e racionalidades distintas, e a produção dos conhecimentos, em cada área, segue 

determinados padrões e lógicas epistemológicas que não podem ser comparadas. O que 

parece ser necessário é mostrar que a pesquisa em educação em ciências existe, e os 



108 
 

 
 

licenciandos, futuros professores, são produtores de conhecimentos, e é preciso que 

tomem a consciência disso. Pensamos que a leitura do texto proposto em nossa 

pesquisa, poderá contribuir um pouco para que essa conscientização seja alcançada. 

 

 O Resumo: 

Para a análise dos resumos, achamos pertinente fazê-la por turma, pois para os 

graduandos da disciplina I, apenas um resumo foi elaborado, já os alunos da disciplina 

II elaboraram dois resumos, um antes e outro depois da leitura mediada do texto. Isso 

nos pareceu mais apropriado, também, para que pudéssemos levar em consideração o 

fato dos pesquisados se encontrarem em períodos diferentes da graduação, e para nós 

esse fator poderia acarretar em compreensões diferenciadas da leitura do mesmo texto. 

 Analisando os resumos dos graduandos da disciplina Pesquisa em 

Ensino de Química (DI): 

Ao analisarmos os resumos elaborados pelos grupos, resolvemos não estabelecer 

eixos temáticos a partir de recortes discursivos, pois, dessa forma, poderíamos analisar 

minuciosamente todas as evoluções ocorridas, quando ocorridas, no decorrer da 

pesquisa. Com isso, pudemos perceber uma mudança de postura quando comparamos 

esses dados com os obtidos na atualização do conhecimento prévio, e na previsão. 

Padronizamos nossa análise iniciando a leitura dos resumos e pontuando 

características dos mesmos com relação à linguagem e a escrita utilizada, na sequência, 

observamos se o pesquisado elaborou um resumo que contemplava as principais 

temáticas apresentadas no texto e, após essas observações classificávamos o perfil 

desses leitores, baseados nas denominações de leitor ativo e passivo. O primeiro resumo 

a ser analisado foi o do P1 que relatava “O artigo traz inicialmente uma abordagem 

sobre o surgimento da revista Química Nova na Escola e, contudo, o seu objetivo, que 

era “instruir” professores de química e mostrar uma maneira diferente de ensinar. A 

autora mostra também o objetivo de se pesquisar e como fazer pesquisa no ensino de 

química. Os alunos de hoje são fruto do sistema transmissão-recepção, no qual o 

professor transmite o conteúdo e o aluno o capta, o recebe, sem fazer associações com 

o cotidiano. No entanto esse professor teve sua formação baseada no mesmo sistema. 

Hoje, profissionais já saem formados com propostas e segmentos diferentes daqueles 

que eles estão acostumados. Isso remete a uma preocupação com a qualidade do ensino 

e não só com a quantidade de assuntos ensinados”.    
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Com relação à linguagem apresentada no resumo trata-se do uso de linguagem 

própria e coerente com características formais, isso pode ser identificado a partir do uso 

de preposições, e da impessoalidade, empregada no resumo escrito. A escrita foi 

realizada de forma a seguir os padrões da norma culta de linguagem e as ideias 

mostravam uma conexão entre os temas abordados no texto lido.  Já a respeito da 

composição das temáticas abordadas no texto, o P1 relata que o artigo traz inicialmente 

abordagens sobre a Química Nova na Escola (QNEsc) e afirma que o objetivo da revista 

é instruir professores de química, mostrando maneiras diferentes de ensinar, no entanto, 

o artigo apesar de abordar aspectos da QNEsc, informa que a revista tem o objetivo de 

divulgar contribuições de investigação para a melhoria da formação de professores de 

química, e não de instruir os professores sobre maneiras diversificadas de ensino.  

Essa parte da análise nos mostra um equívoco de interpretação, com relação ao 

que foi mencionado no texto sobre esse aspecto. Porém, isso pode ser explicado pelo 

fato dos professores formadores utilizarem uma grande quantidade de artigos, que 

abordam múltiplas estratégias de ensino, sabemos que para despertar o interesse dos 

nossos alunos, é preciso que utilizemos modelos diferentes dos tradicionais em nossas 

aulas, mas sabemos também, que um instrumento por si só não é o suficiente para que 

ocorra a aprendizagem. Considerando a contribuição de Fischer (1978), a respeito da 

metodologia que diz: 

 

 

Entendemos metodologia como a articulação de uma teoria de 
compreensão e interpretação da realidade como uma prática 

específica. Essa pratica especifica pode ser, no caso, o ensino de uma 

disciplina. Quer dizer, à pratica pedagógica-as aulas, o relacionamento 
entre professores e alunos, e bibliografia usadas, o sistema de 

avaliação, as técnicas de trabalho em grupo, o tipo de questões que o 

professor levanta e o tratamento que dá a sua disciplina, a relação que 
estabelece na pratica entre escola e sociedade -revela a sua 

compreensão e interpretação de relação homem – sociedade- natureza, 

historicamente determinada, constituindo-se essa articulação a sua 

metodologia de ensino.(p.1) 
 

 Nesse sentido, a metodologia pode ser ponderada na sua completude com 

relação ao ensino, pois, neste caso, ela é reconhecida não somente como um método, 

mas, como um conjunto de articulações que envolvem a prática de ensino da química. 

Vista por essa ótica, a metodologia é, sim, algo que não necessita de complemento, pois, 

neste caso, ela leva em consideração todos os aspectos essências à aprendizagem, o que 
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não é evidenciado nas falas do pesquisado que, ainda no momento da atualização dos 

conhecimentos prévios, valorizavam a utilização de métodos e técnicas isoladas de 

ensino para a ocorrência de aprendizagem. 

O pesquisado relata que a autora do texto mostra como pesquisar, e quais os 

objetivos da pesquisa em Ensino de Química, porém, o texto tenta esclarecer a definição 

de pesquisa em Ensino de Química (E.Q.) e sua trajetória histórico-social. 

No último parágrafo apresentado no resumo, o P1 compreende que, hoje, os 

profissionais da área de E.Q. são formados com propostas e segmentos diferentes 

daqueles apresentados no sistema transmissão-recepção. Essa visão pode ter sido 

fundamentada no momento em que o texto lido apresenta as diversas mudanças de foco 

das pesquisas nesse campo, nas últimas décadas, afirmando que no princípio 

preocupava-se em pesquisar a respeito de técnicas que viabilizassem a transmissão de 

uma quantidade excessiva de conteúdos e, com o passar do tempo e dos estudos 

realizados nesse âmbito, a atenção passou a ser voltada para a qualidade do que estava 

sendo ensinado, e não mais com a quantidade.  

De acordo com as análises realizadas sobre os dois aspectos apresentados no 

resumo, concluímos que o pesquisado aproxima-se mais do perfil de um leitor 

mediano, pois, em alguns pontos do texto produzido, este se apresenta características de 

um leitor passivo, isso ocorre quando ele demonstra um equívoco de interpretação. Em 

outros momentos, aproximam-se do perfil de leitor ativo, pois apresenta algumas frases 

em seu resumo que são produtos de sua interpretação a respeito de alguns aspectos do 

texto lido. Pode-se dizer também que P1 adquiriu conhecimentos a respeito da pesquisa 

após a leitura, já que o mesmo menciona a pesquisa em quase todos os parágrafos 

construídos em seu resumo. Com relação à linguagem apresentada nota-se que esta se 

aproximou do gênero secundário do discurso, que é aquele próximo ao encontrado nos 

textos científicos. 

Ao analisarmos o resumo apresentado pelo P2, descrito a seguir “O texto 

apresentou uma discussão de como iniciou o interesse em pesquisar sobre o Ensino de 

Química, através da preocupação com a aprendizagem dos alunos, onde as aulas 

“eram” ministradas no modelo transmissão - recepção de conhecimento cujo papel do 

aluno é reproduzir o que o professor diz, sem levar em consideração as suas 

concepções.  

Definiu o que significa uma pesquisa em educação, diferenciando-a das 

pesquisas químicas, mostrando que por se tratar de pessoas, não há uma maneira 
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definitiva que resolva os problemas e deficiências no processo de ensino – 

aprendizagem. 

Mostrou a variedade de temas que vem sido pesquisado como modelos, 

materiais didáticos, CTS, transposição didática etc. Informou também que precisamos 

levar em consideração as concepções presentes na mente do aluno. 

Sendo que a revista Química Nova na Escola é um meio de informar e orientar o 

professor que se preocupa e que quer realizar uma aula que melhore este processo de 

aprendizagem”. 

O P2 utilizou em seu resumo linguagem mista, ou seja, uma linguagem que 

apresenta aspectos formais e não formais com trechos próximos a linguagem utilizada 

em textos científicos, adotando também, em alguns pontos do texto uma linguagem 

informal, porém como na maior parte isso não ocorre, consideramos que o texto 

apresenta linguagem formal. O que nos remete a afirmar que este se utilizou, em seu 

resumo, do gênero discursivo secundário, pois, segundo Bakhtin (2011), os gêneros 

discursivos secundários, são complexos, e compõem as pesquisas científicas de toda 

espécie, os grandes gêneros publicísticos e etc., como o discurso apresentado pelo P2 se 

aproxima dos utilizados nas pesquisas científicas, consideramos que este se utilizou do 

gênero secundário.   

A escrita foi realizada preocupando-se em organizar as informações na 

sequência cronológica apresentada no texto, o que nos auxiliou na definição de perfil de 

leitor deste sujeito de pesquisa, pois, a organização das ideias, segundo Solé (2008), é 

um importante ponto para que possamos a partir do resumo construir significados para o 

texto. 

Quando voltamos à análise para a constituição temática do resumo, percebemos 

que o pesquisado enfatizou diversos pontos da temática abordados no texto, e que este 

alcançou a compreensão do mesmo, isso ficou claro quando observamos os parágrafos, 

pois, foi possível identificar em cada um deles um aspecto relevante que foi tratado no 

texto, porém, em alguns pontos não fica evidenciado a produção de sentidos pra aquilo 

que foi lido, e sim apenas uma descrição, por isso, observamos que tal pesquisado se 

aproxima mais do perfil de leitor mediano, que em alguns aspectos se mostra um leitor 

passivo que apenas descreve os tópicos abordados no texto, e em outros, um leitor 

ativo capaz de interpretar certas situações descritas no artigo. 

O resumo do P3 diz que “O artigo trata inicialmente sobre a importância da 

pesquisa e de como a Revista Química Nova na Escola tem tratado sobre os aspectos 
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da pesquisa. Alguns fatores são citados, dentre eles alguns críticos ao modelo atual de 

ensino de química voltado para a simples memorização e condicionamento promovido 

no curso. Para se pesquisar em química, o conteúdo científico – técnico é importante, 

mas é necessário alguns conhecimentos de estratégias da área de humanas para 

auxiliar em métodos de ensino. Outro ponto importante defendido é que os professores 

tendem a repetir as práticas que lhes foram feitas durante sua formação. As críticas 

feitas a esse método, são contribuições importantes para se levantar em uma linha de 

pesquisa. É importante falar sobre como muitas vezes os alunos possuem conceitos que 

divergem do conhecimento científico, que é um modelo para explicar alguns fatos, mas 

não é permanente. O ensino vai da capacidade do professor em pegar o conceito prévio 

do aluno e modificá-lo de forma ao aluno ser crítico. O artigo trata também sobre a 

questão da importância da pesquisa e como a mudança conceitual deve ser feita. Ao 

longo das décadas acreditou-se que simplesmente pegar o conhecimento do aluno que 

esteja “erronia” deveria ser substituída, para isso surge o movimento das concepções 

alternativas, onde tenta-se entender os motivos que o aluno possui para a dificuldade 

de aceitar o conhecimento macroscópico para o microscópio. Outro ponto tratado é da 

importância em fazer com que o aluno saiba utilizar o conhecimento cotidiano e o 

cientifico. É relatado que para o aluno mudar seu conceito ele precisa ser gerado um 

questionamento de forma que o seu conhecimento não resolva uma situação pratica. 

Por fim o artigo trata das linhas de pesquisas e formas de aprendizagem e o ponto mais 

importante a se tratar é sobre que mesmo com tantas publicações em revistas e artigos 

o professor precisa ter uma postura de mudança da sua atitude e que queira realmente 

mudar”. 

O P3 iniciou a escrita do seu resumo se utilizando de linguagem formal, clara e 

de fácil compreensão, porém, os últimos parágrafos apresentam frases confusas de 

difícil compreensão, não havendo relação entre um parágrafo e outro.  Por tanto, 

considero que esse leitor se utilizou, em grande parte do texto, do discurso secundário, 

que de acordo com Bakhtin (2011) é integrado pelo gênero primário, que se transforma 

e adquire um caráter especial, por isso pode-se ver também em alguns pontos a 

utilização do discurso de gênero primário, o que nos mostra que o P3, encontra-se em 

processo de transformação do seu discurso, apropriando-se de um discurso mais 

elaborado, próprio do discurso utilizado nas instituições de ensino superior. 

  No que diz respeito à temática abordada no texto, enfatizou a necessidade de se 

utilizar de teorias e técnicas das áreas humanas, para auxiliarem em métodos de ensino, 
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porém, o que o texto relata a esse respeito é que tais teorias contribuem para a 

compreensão dos estudos nessa área de pesquisa, dada a complexidade destas e das 

interações humanas e sociais envolvidas.  

Aponta também que o texto relata outro ponto importante, o da tendência que os 

professores possuem de reproduzir os métodos de ensino, aos quais foram formados em 

suas práticas docentes. É importante ressaltar que esse aspecto foi mencionado pelos 

três primeiros pesquisados, essa visão pode ter se fixado com maior facilidade no 

cognitivo dos leitores, em virtude dos mesmos terem sido formados também nessa 

perspectiva. Isso nos remete a reflexão das histórias desses sujeitos que influenciam em 

suas práticas docentes, em concordância a essa percepção, Orlandi (2012), aponta que 

os discursos dos sujeitos são formulados a partir de suas historias e de suas ideologias. 

Entendemos que não somente os discursos são construídos embasados nas historias e 

ideologias, mas também a postura do ser professor em sala depende muito disso, das 

crenças e costumes que este carrega consigo. De Acordo com Aragão (2002), a prática 

pedagógica de cada professor, manifesta suas concepções de ensino, aprendizagem e de 

conhecimento, como também, suas crenças, seus compromissos políticos e sociais. 

Observa-se a escrita de muitos conceitos que foram destacados no texto de 

forma distorcida no resumo do pesquisado podemos citar como exemplo, um trecho que 

diz “... O ensino vai da capacidade do professor em pegar o conceito prévio do aluno e 

modificá-lo de forma ao aluno ser crítico”. O texto, na verdade,explica que o professor 

deve levar em consideração as ideias que os alunos já trazem consigo sobre 

determinados fenômenos e, se utilizar dessas para o ensino dos conceitos científicos, 

nesse sentido, o objetivo do professor não é o de modificar tal concepção, e sim de 

mostrar ao aluno que existem outras formas de entendimento para um mesmo 

fenômeno.   

Com tudo que foi mencionado até aqui sobre o P3, consideramos que esse não 

compreendeu o texto, já que muitos dos conceitos tratados no texto foram colocados de 

formas divergentes no resumo produzido por ele, pode-se dizer, ainda, que não ocorreu 

aprendizagem dos temas tratados, e se ocorreu, essa foi realizada de forma incompleta, 

já que houve uma confusão de significados. Talvez, isso tenha ocorrido, pelo fato do 

texto apresentar uma grande quantidade de conceitos relacionados à pesquisa em ensino 

de química, sobre o qual o pesquisado não possuía um conhecimento prévio relevante. 

Quando isso ocorre, podemos dizer que a nova informação é tão complexa ou tão mal 

organizada, que nossos conhecimentos prévios não foram capazes de estabelecer 
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nenhum vínculo entre ambos, neste caso, considera-se que não ocorreu aprendizagem, 

(SOLÉ, 2008). Portanto, consideramos esse leitor como um leitor que se aproxima mais 

do perfil de leitor passivo, pois apesar de observarmos um texto bem organizado, o 

mesmo não consegue criar significados para o que demonstrando dificuldades de 

interpretação e posterior compreensão dos escritos. 

A análise do resumo do P4 mostrou um texto confuso de difícil compreensão, 

com frases soltas, não havendo uma conexão entre as ideias apresentadas, o que 

percebemos, foi uma grande dificuldade por parte do pesquisado em colocar no papel 

suas ideias, ou seja, o problema encontrava-se centrado na escrita e não na leitura, logo, 

ficou claro, que isso acontecera por causa do pouco conhecimento de mundo; ou seja, o 

P4, não tinha conhecimento suficiente sobre o assunto debatido no texto. Tal fato é 

resultado exatamente da falta de leitura, pois muitos dos pesquisados, sem mostram 

desinteressados a ler, afirmando que só realizam tal atividade, por obrigação.  

Isso pode ser notado ainda no primeiro parágrafo do resumo escrito que diz: “A 

procura de saber como aluno aprende há anos anteriores não era colocados como 

ponto principal para o Ensino de Química, mas a partir de pesquisas na área foi que as 

teorias pedagógicas são necessárias para efetiva aprendizagem.” 

Para a compreensão de um texto, Kleiman (1989), explicita que estão envolvidos 

o engajamento do conhecimento prévio, o conhecimento textual e a ativação do 

conhecimento do mundo, para que não fique perdido na memória. Por isso, a partir da 

leitura, há uma (re) construção do significado através dos conhecimentos partilhados 

entre autor e leitor. Estes conhecimentos servem para que haja coerência no texto que o 

leitor está lendo, para que, com isso, o leitor faça inferências necessárias à sua 

compreensão. Kleiman (1989), também afirma haver evidências experimentais que 

mostram que, o que leitor lembra mais tarde, são inferências feitas pelo leitor durante a 

leitura, não lembrando o que dizia o texto literalmente.  

Portanto, podemos dizer que a dificuldade apresentada pelo P4 para escrever as 

ideias que este construiu sobre a temática abordada a partir da leitura do texto, pode ter 

sido ocasionada exatamente pela falta de leitura sobre o mesmo, ou seja, por não possuir 

o conhecimento de mundo que o auxiliaria na escrita e consequente compreensão do 

texto. É perceptível também que o seu resumo contempla muitas ideias que foram 

introduzidas nas discussões sobre o texto, fato que nos mostra o interesse do pesquisado 

em compreender o que foi lido.   
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Com relação à linguagem utilizada o leitor P4, utilizou linguagem simples, que 

contemplava alguns aspectos da norma culta, pois detectamos erros de concordância 

verbal e também do uso da acentuação gráfica, portanto, isso fica evidente nos trechos 

que destacamos do primeiro parágrafo do resumo apresentado acima, podemos dizer 

que este buscou na maior parte do texto utilizar o gênero do discurso primário, já que o 

resumo aponta características dos discursos informais. Bakhtin (2011) aponta que, todo 

estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados, ou 

seja, os gêneros do discurso. Para o autor todo enunciado é individual e, por isso, pode 

refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo 

individual.   

Com isso, podemos dizer que a predominância do gênero do discurso primário 

refletiu a individualidade do leitor, pois ainda sobre isso Bakhtin (2011), afirma que as 

condições menos propícias para o reflexo da individualidade na linguagem, estão 

presentes naqueles gêneros do discurso que requerem uma forma padronizada, por 

exemplo, em muitas modalidades de documentos oficiais. Isso nos faz perceber 

também, o valor da utilização do gênero discursivo primário, que por não seguir 

normas, apresenta com mais clareza essa individualidade que deve ser valorizada nas 

produções textuais. 

Com isso, observamos que tal pesquisado possui características que o aproxima 

do perfil de leitor passivo, pois, esse não demonstrou em seu resumo um olhar crítico a 

respeito do que leu, apenas apegou-se a um conceito levantado no texto repetindo-o por 

várias vezes com a utilização de palavras diferentes, talvez, isso tenha ocorrido pelo fato 

do leitor possuir o conhecimento de mundo apenas a respeito desse conceito, e não dos 

demais que foram tratados no texto, pois segundo Kleiman (1989), o conhecimento de 

mundo auxilia na compreensão do texto. 

As observações feitas sobre o resumo do P5 demonstram que o resumo foi 

iniciado utilizando-se de linguagem formal, seguindo o padrão da norma culta de 

linguagem, portanto o discurso apresentado pode ser reconhecido como um discurso de 

gênero secundário. De acordo com Bakhtin (2011): 

 

 

...os estilos de linguagem ou funcionais não são outra coisa senão 

estilos de gêneros de determinadas esferas da atividade humana e da 
comunicação. Em cada campo existem e são empregados gêneros que 

correspondem às condições específicas de dado campo; é a esses 
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gêneros que correspondem determinados estilo [...] o que é de especial 

importância de determinadas unidades composicionais: de 

determinados tipos de construção, de tipos do seu acabamento, de 

tipos de relação do falante com outros participantes da comunicação 
discursiva - com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do 

outro, etc. (p.266). 

 

Por isso, percebemos que a definição do gênero discursivo, utilizado pelos 

pesquisados, na elaboração dos seus resumos, podem ser identificados pelo tipo de 

linguagem utilizada na sua construção, como também pela utilização do discurso 

apresentado no texto e pelo discurso da professora formadora. Isso nos fez voltar o olhar 

para tais aspectos que nos fizeram concluir que o tipo de discurso apresentado no 

resumo do P5, é de gênero secundário, que foi construído, pela fusão dos diversos 

discursos que se apresentaram no decorrer da leitura mediada do texto. Isso é notado 

ainda no primeiro parágrafo do resumo: “O texto mostra que a importância da pesquisa 

no ensino é de fato necessária para o professor. As mudanças ocorridas durante as 

pesquisas para fazer com que os pesquisadores tenham um caminho a tomar, torna o 

rumo dessas pesquisas mais objetivas, tentando encontrar os problemas ocorridos em 

sala de aula...”. 

O resumo do P5 relatou a respeito da importância das pesquisas em EQ, dando 

uma sequência lógica ao seu resumo, e demonstrando compreensão do texto lido. 

Porém, a segunda parte do resumo, se mostra confusa com frases desconectas e foras de 

contexto, ou seja, frases soltas que tratam de temas trazidos pelo texto, porém sem 

conexão.   

O graduando relata num primeiro momento a importância da pesquisa para o 

professor e as mudanças ocorridas no foco das pesquisas a respeito da aprendizagem, 

num segundo momento ele direciona o olhar para um aspecto também abordado no 

texto que é o movimento das concepções alternativas e da mudança conceitual. E 

finaliza o seu resumo defendendo que o professor seja também pesquisador da própria 

prática. Todos esses pontos destacados no resumo do pesquisado, nos leva a acreditar 

que houve compreensão do texto, pois, este menciona todos os aspectos fundamentais 

do texto de forma autônoma. Por tanto consideramos que houve uma aproximação 

maior como o perfil de um leitor ativo interativo, que possui, ainda, algumas 

dificuldades de organização das ideias quando elabora um texto escrito. 

Nas observações feitas sobre o resumo escrito por P6, observamos que este fez 

um bom levantamento dos principais pontos do texto, utilizando-se de ideias próprias 
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para enfatizar as apresentadas no texto, mostrando que houve uma interação entre leitor 

e texto, nos últimos parágrafos, isso não ocorre e o graduando passa a apresentar um 

resumo confuso, pois se utiliza de vários temas tratados no texto ao mesmo tempo, não 

se preocupando em conectar tais ideias, nessa parte do texto também ocorre o uso de 

linguagem simples e informal com alguns erros de grafia e de concordância, mostrando 

que se tratava do uso de um discurso do gênero primário, como define Bakhtin (2011), 

porém seus escritos demonstram que houve compreensão do texto lido.  

Essas características mencionadas podem ser evidenciadas no resumo descrito a 

seguir: “A pesquisa no ensino de química destacou a importância da educação química 

na formação do professor. O conhecimento químico não se limita somente em questões 

conceituais e experimentais, esse conhecimento estende-se nas relações humanas 

professor-aluno inseridos no contexto da aprendizagem. As mudanças das concepções e 

o questionamento dos alunos reforçam a importância da pesquisa voltada para o 

conhecimento humanístico em que a educação química propõe. Destacou-se uma 

aprendizagem condicionada a memorização dos conceitos químicos e a perspectiva das 

pesquisas publicadas em artigos auxiliarem para modificar o posicionamento e a 

postura do professor em sala de aula. Mostrou que os constructos teóricos da ciência 

eram produtos da elaboração humana e que o apoio do professor é fundamental para 

intensificar os limites da observação e experimentação. Diante desses conceitos 

teóricos e práticos aplicados na sala de aula, vários artigos foram publicados na 

QNEsc, para fascilitar ações que fogem do pensamento técnico, abrindo possibilidades 

além da formação docente. Esses artigos contribui para formação do professor 

pesquisador e constrói uma visão teórica e epistemológica na formação docente. Essas 

reflexões destacam conceitos e mostra a importância do professor em transmitir esses 

conhecimentos, mostrando também as interações e linguagem usada por professores e 

alunos na sala de aula”. 

Tal leitor pode ser caracterizado como um leitor mediano, pois, fica mais 

próximo em alguns momentos do perfil de leitor ativo interativo e em outros do leitor 

passivo, pois, não demonstra uma linearidade no seu discurso, e, também, na sua 

interpretação. 

O sétimo pesquisado da disciplina I, construiu um bom texto que trazia não só 

características e pontos tratados no texto lido como também concepções e visões 

adquiridas pelo leitor na sua vivência diária e no decorrer da sua vida acadêmica, o que 

ocasionou a produção de um texto autêntico. Neste resumo o professor em formação 
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afirma que, a QNEsc foi criada para a melhoria do E.Q., essa visão pode ser produto de 

suas ideologias, pois, o texto não menciona em nenhuma ocasião fatos a respeito do 

surgimento da revista. De acordo com Bakhtin (2011), os sujeitos se formam nas 

relações com outros sujeitos; os discursos ocorridos, nas interações sociais de que 

participa, vão o constituindo em uma cadeia comunicativa ininterrupta. Com isso, 

compreendemos que essas relações constituem as ideologias de cada sujeito. 

O P7 compreende que as pesquisas na área de E.Q. são importantes, pois, 

auxiliam na formação de cidadãos críticos reflexivos que sejam capazes de questionar e 

transformar a sociedade.  Em relação a isso, Orlandi (2012), afirma que é preciso que se 

rompam os contrários e que se gerem discursos questionadores. Esse trecho demonstra 

que o resumo foi elaborado não só com as ideias tratadas no texto, mas também com as 

ideologias do leitor que o levou a dar significados aos sentidos atribuídos no texto. O 

leitor termina seu resumo, destacando o seu ponto de vista a respeito do que foi lido.  

Com relação à linguagem, este se utilizou do discurso de gênero secundário, 

pois, notamos características de textos científicos em seu resumo, pois este apresenta 

caráter impessoal, que podem ser percebidos nos trechos em destaque no resumo que se 

segue. Por todas essas observações uma proximidade do P7 como um leitor ativo 

crítico, pois este interagiu com o texto criando significados ao que leu, além de, 

explanar seu ponto de vista. Essas características podem ser visualizadas no resumo 

descrito a seguir: “A revista química nova na escola foi criada na tentativa de 

contribuir com a melhoria da educação química, através da divulgação de trabalhos 

científicos sobre essa área. A partir deste fato observou-se a importância da analise 

dos professores sobre sua ação educativa, fazendo assim pesquisas reflexivas sobre sua 

pratica docente objetivando proporcionar uma melhoria em suas aulas. A pesquisa em 

educação torna-se importante para promover no aluno o interesse de ser um cidadão, 

colocando este como transformador da sociedade e fazendo dele um ser reflexivo que 

não apenas “recebe” o conhecimento passado pelo professor, mas que são construtores 

do seu próprio conhecimento. Segundo a autora do artigo a educação vem se 

modificando através das pesquisas, porque os pesquisadores estão sempre buscando 

compreender as formas pela qual se dá o conhecimento. Com isso, nos anos 80 foi 

levado em consideração às concepções alternativas dos alunos, porém acreditava-se 

que essas concepções deveriam ser transformadas em conceitos científicos a partir da 

mediação do professor que deveria se utilizar de uma linguagem acessível aos seus 

alunos. Já nos anos 90 o foco passa a ser as questões sociais, sendo que o ensino de 
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ciências deveria relacionar conhecimento científico com o conhecimento social. Isso 

nos mostra que a pesquisa em Ensino de Ciências foi transformando-se 

cronologicamente, porém acredita-se que o importante é que o professor seja um 

investigador da sua própria ação, sendo um professor reflexivo garantindo assim uma 

melhoria no processo de ensino aprendizagem. 

Tal postura é reconhecida por Carelli (1996), como a ideal para um aluno 

universitário, já que nesta etapa de aprendizado a leitura torna-se fundamental, visto 

que, é por meio dela, que o estudante adquire subsídios para o desenvolvimento crítico, 

cultural e técnico necessário a sua formação. Santos (1991), afirma, ainda, que o 

sucesso escolar dos universitários está associado a sua maturidade em leitura. 

Maturidade esta que pode ser observada no resumo do P7 com bastante clareza, e por 

isso, o consideramos como um leitor ativo crítico. 

As observações realizadas no resumo escrito pelo P8 demonstram um texto com 

parágrafos que dialogam entre si, apresentando os aspectos tratados no texto de forma 

sequencial e lógica, o graduando utilizou-se de linguagem própria, podendo ser 

reconhecida como um discurso de gênero secundário, pois é caracterizado pela 

predominância do uso da linguagem científica, fazendo relação do que leu com sua vida 

cotidiana atual. Não foram encontrados erros gramaticais no resumo, e, por isso, pode-

se dizer que, o mesmo se encontra dentro dos padrões da norma culta de linguagem. 

Com relação à constituição temática do texto, o pesquisado inicialmente se 

preocupou em mostrar sua indignação para com o modelo atual de ensino, não fazendo 

relação com pontos do texto que tratam sobre essa questão. Isso pode ser verificado no 

recorte textual onde o pesquisado afirma “... É inadmissível que o aluno ocupe 

unicamente o papel de “páginas em branco” que serão escritas ao longo da aula...”, 

em suas falas, no decorrer dos debates que foram promovidos durante a leitura do texto, 

o pesquisado demonstrou que essa situação ainda hoje é vivenciada nas universidades, o 

que nos mostra que tal indignação é produto de sua história e de sua ideologia que foi 

sendo moldada no decorrer da sua vida acadêmica. Para Bakhtin (2011), os gêneros e os 

enunciados não podem ser compreendidos, produzidos ou conhecidos, sem que se 

conheça o contexto socio-histórico da enunciação. 

 Para Bakhtin (2011), os gêneros estão vinculados à situação social de interação, 

é preciso que se estudem as esferas sociais a que os sujeitos estão inseridos e, suas 

situações de interações sociais, pois, estas, estão vinculadas aos sentidos que o leitor 

atribui ao texto. Bakhtin (2011), afirma, ainda, que são partes essenciais de uma 
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construção discursiva: os elementos históricos, sociais, culturais, ideológicos e o espaço 

ocupado por esses discursos comparados a outros discursos produzidos que circulam na 

sociedade. Por isso, a visão do P8 também foi produzida a partir desses aspectos 

incluindo também os conceitos científicos apreendidos por ele no decorrer da sua 

graduação.  

Em algumas partes do resumo, o P8 demonstra a reprodução de um discurso 

autônomo, ou seja, proveniente de suas histórias, ideologias e vivência social, o que 

demonstra a compreensão do texto lido. É importante frisar também que, observamos a 

influência dos debates na construção do resumo, com isso percebe-se o movimento de 

interação entre leitor/texto/mediador da leitura, na construção dos sentidos, isso nos 

mostra que o momento das discussões foi um fator que contribui para a compreensão do 

pesquisado. Pelas ponderações feitas a respeito do resumo do P8, consideramos que este 

se aproxima mais do perfil de leitor ativo crítico.  

Passando a discussão para os resumos escritos pelos P9, P10 e P11, podemos 

relatar que os mesmos elaboraram textos diretos e objetivos, porém, pecaram no excesso 

de objetividade o que tornou os textos muito superficiais, apesar de contemplar todos os 

aspectos relevantes do artigo lido. No que diz respeito à linguagem, estes utilizaram 

linguagem simples e de fácil compreensão podendo ser reconhecida como uma 

linguagem presente nos discursos de gênero primário, pois não há uma preocupação em 

formalizar a escrita do texto. As temáticas abordadas no texto lido foram, apenas, 

descritas no resumo, não havendo uma preocupação em discutir com mais profundidade 

a respeito dessas temáticas, isso pode ser notado no trecho retirado do resumo do P9: 

“...O artigo traz questionamentos sobre o ensino de química, como o professor deve 

abordar o conteúdo químico em sala de aula, levanta questões sobre concepções 

prévias como o professor abordar o conteúdo a partir do que o aluno já sabe, também é 

discutido como a pesquisa em ensino de química tem evoluído no Brasil, como ela 

ocorreu em diversas décadas...” 

O P11 afirma no último parágrafo do resumo elaborado que: “...Outro ponto 

discutido foi a linguagem do professor, interações CTS, a necessidade do professor ser 

pesquisador e reflexivo de sua própria prática e, sobre a dicotomia que existe entre as 

aulas práticas e teóricas...” 

Os trechos em destaque nos mostra que os pesquisados não compreenderam a 

produção do resumo, como uma produção textual dissertativa, mas sim, como um texto 

descritivo apenas, com isso, percebemos a necessidade também, de esclarecer em 
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pesquisas futuras a constituição do resumo, que deve ser elaborado de forma dissertativa 

e não descritiva. Com isso, os P9, P10 e P11 aproximam-se do perfil de leitor passivo 

reprodutivo. 

O P12 elaborou um resumo com parágrafos conectos, que contemplou as 

principais ideias do artigo lido, trazendo suas concepções sobre a temática. Utilizou 

linguagem formal próxima àquela que compõe os gêneros de discurso secundário. 

Mostrou ter compreendido algumas das ideias do artigo lido, porém outros aspectos 

importantes deixaram de ser levados em consideração, já que não foram mencionados 

no resumo, no último parágrafo, o leitor apresenta alguns períodos que não se 

complementam e que não trazem ideias claras. Segue descrito a seguir o resumo 

produzido pelo P12: “O artigo relata a importância da pesquisa em Ensino de Química. 

Várias ideias foram abordadas ao longo do texto, rebatendo principalmente as ideias 

simplistas que diversos professores tem do ensino de química. A autora também 

atribuiu a contribuição da revista Química Nova na Escola que ajudou bastante a 

quebrar esse paradigma que ocorre no ensino atual. Alem disso, a Pesquisa e a Revista 

mostram que é possível inverter a lógica do ensino tradicional para o ensino CTSA 

promovendo o ensino mais articulado com o cotidiano do aluno. A pesquisa retrata o 

quão é complexo mudar a concepção do professor e aluno. Entretanto, essa mudança 

compreende várias vertentes, principalmente o contexto das partes envolvidas. Toda 

mudança está passiva de questionamentos, mas a medida em que a aceitação é 

considerável todos compreendem os efeitos da mudança. O professor a principio, seria 

o grande alvo da pesquisa, pois sua prática de ensino está a todo momento sujeita a 

mudanças. O aluno, que também está inserido no contexto tem suas concepções 

melhoradas, pois o professor tem a facilidade de compreender os conceitos que os 

alunos carregam consigo”.   Podemos observar a construção de um resumo autêntico, 

que traz a tona às questões levantadas no texto, onde demonstra a utilização de seu 

conhecimento de mundo e, também, de suas ideologias para a produção do mesmo, não 

notamos a ocorrência da reprodução de parágrafos ou frases do texto. Consideramos a 

partir do conjunto de características apresentadas não somente na produção do resumo, 

mas também nas respostas apresentadas no questionário, que o P12 aproxima-se do 

perfil de leitor ativo crítico. 

Ao nos depararmos com o resumo escrito pelo P13, notamos a presença de um 

texto que tratou inicialmente de relatar a importância da pesquisa no ensino de química, 

para isso, o autor dos escritos se utilizou de uma linguagem formal muito semelhante às 
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utilizadas nos livros, dicionários e artigos científicos, consideradas por Bakhtin (2011), 

como linguagens que englobam os discursos de gênero secundário.  Preocupou-se em 

permitir um diálogo entre os parágrafos apresentados no resumo que também 

contemplou os pontos de vista do leitor, demonstrando que o mesmo não reproduziu as 

frases presentes nos escritos lidos. Para que haja uma melhor visualização a respeito das 

características destacadas apresentamos o resumo do P13: “O texto trata da importância 

da pesquisa em ensino de Ciências para a melhoria das condições de ensino-

aprendizagem, inerentes ao contexto escolar. É explanado que o profissional da 

educação, precisa conscientizar-se da importância de pesquisar/refletir sobre a sua 

própria pratica pedagógica principalmente, além de como se dá a aprendizagem direta 

e indireta. Com isso, pretende-se que as relações interpessoais em sala de aula sejam 

otimizadas e, com isso, a ação pedagógica seja efetivada, quanto ao seu objetivo maior, 

que é o de promover uma aprendizagem significativa de conceitos significantes. 

Entretanto, para tanto, o educador necessita buscar se fundamentar quanto às novas 

tendências na área de educação. São citadas também, no artigo, várias linhas de 

pesquisa, assim como metodologias. [Também é descrito como estas linhas de pesquisa 

evoluíram ao longo das décadas, tendo em vista o surgimento de teóricos que se 

dedicam ao estudo/pesquisa em ensino de ciências especificamente. Ademais, é 

discutida as novas tendências em Educação, suas características e potencialidades.]  

O que se percebe a partir da leitura deste resumo é que o mesmo trata-se de um 

texto que foi produzido com a inspiração do artigo proposto para a leitura em sala, pois 

o pesquisado constrói um texto que apresenta aspectos do artigo ligo mais que parte de 

suas ideologias e histórias. Bakhtin (2011), diz que os discursos se constroem das 

interações sociais e também das formações ideológicas dos sujeitos, no entanto, 

notamos também, no trecho que se encontra entre colchetes, que o pesquisado passa a 

listar os pontos que foram abordados no texto, o que caracteriza uma descrição apenas 

dos escritos lidos, sem se posicionar frente a essas questões. Por isso, concluímos que 

tal pesquisado aproxima-se do perfil de leitor mediano, pois, a princípio buscou criar 

significados a respeito do que leu, e posteriormente fez apenas descrição dos aspectos 

do texto.  As palavras em destaque nos mostram características de um discurso formal e, 

por isso, dizemos que o discurso apresentado no resumo do P13 trata-se de um discurso 

de gênero secundário. 

O P14 elaborou um texto inspirado nas ideias apresentadas no artigo lido, 

apontando suas concepções sobre as temáticas do texto e enfatizando sobre as 
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contribuições da leitura na sua formação. O texto apresentou linguagem formal presente 

nos discursos de gênero secundário, utilizando-se de linguagem própria o que nos 

remete a pensar que este construiu os significados do texto embasado nas suas 

ideologias que foram formadas pela sua historia de vida. Observamos que houve uma 

aproximação maior do P14 com o perfil de leitor ativo crítico. Algumas dessas 

características podem ser visualizadas no recorte do resumo que se segue: “O presente 

artigo nos traz a importância da pesquisa no ensino de química e como ela nos auxilia 

para a compreensão e revisão da nossa prática como professores. É mostrado também 

um avanço muito grande nessa área e o quanto ela foi e é importante para a educação 

química. A química nova na escola contribuiu bastante para a pesquisa em ensino de 

química, com suas sugestões e preocupações na melhoria da mesma...”. 

É importante mencionar que o P13 e o P 14, ambos classificados como leitores 

ativos críticos, são alunos que participam de grupos de iniciação científica e, segundo 

Queiroz (2004), esses alunos costumam realizar uma quantidade maior de leituras, 

apesar de reconhecer que essas são realizadas de forma superficial, possuem como 

objetivo a aquisição de conhecimentos e se dá, em sua maioria, pelo próprio interesse 

dos pesquisados, tais fatores podem ter contribuído para que os graduandos se 

posicionassem como leitores críticos. Essa postura de leitor ativo crítico está 

relacionada ao que Bakhtin (2011), denomina de ativa posição responsiva. Desse modo, 

diz BAKHTIN (2011, p. 290), 

 

 

[...] a compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre 
acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau 

dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de 

resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: [...] o 

ouvinte que recebe e compreende a significação de um discurso adota 
simultaneamente, para com esse discurso, uma atitude responsiva 

ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, 

adapta, apronta-se para executar. (grifos nossos). 
 

Essa atitude responsiva ativa implica uma ação concreta dotada de 

intencionalidade (isto é, não involuntária) praticada por alguém. Essa perspectiva é 

interpretada por Sobral (2005, p. 20), que destaca o caráter de “‘responsibilidade’ e de 

‘participatividade’ do agente que une responsabilidade - o responder pelos próprios atos 

- a responsividade, o responder a alguém ou a alguma coisa”. Portanto, para um 

discurso que se aproxima do perfil de leitor ativo crítico, é necessário que o sujeito que 
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o produz, se posicione frente aquela temática, para que a resposta seja alcançada mesmo 

que essa se realize de forma silenciosa.  

Entendemos que somente dessa forma a compreensão e construção dos 

significados a respeito do que foi lido pode ser alcançada. Esperávamos que os 

pesquisados se posicionassem frente a questões do texto, porém, percebemos que 

grande parte deles, não apresentou essa característica, o que pode ter dificultado na 

compreensão dos escritos. 

 

 Analisando os resumos dos graduandos da turma Metodologia e 

Instrumentação para o Ensino de Química (DII): 

Para esta etapa da análise, vamos dar sequência às nomeações dadas aos 

pesquisados, como correu com os graduandos da disciplina de Pesquisa, onde último foi 

nomeado de P14 e, por isso, o primeiro pesquisado da disciplina Metodologia foi 

nomeado P15 e os demais seguiam o mesmo padrão. Os pesquisados dessa disciplina 

elaboraram dois resumos: um antes e outro depois da leitura mediada do texto, portanto, 

teremos a análise de dois resumos para cada pesquisado, assim, poderemos verificar se a 

mediação do texto realizada pelo professor influenciou na compreensão da leitura do 

texto. 

O P15 apresentou em seu primeiro resumo linguagem formal, que respeita os 

padrões da norma culta, isso nos permite afirma que este se utiliza de um discurso mais 

próximo ao do gênero secundário.  A respeito da constituição temática, o resumo aponta 

alguns aspectos importantes do texto lido, explica como se deu a evolução das pesquisas 

no E.Q., enfatizando a complexidade envolvida no processo de ensino-aprendizagem 

dessa ciência. Porém, alguns aspectos deixam de ser contemplados. Isso pode ser notado 

no trecho a seguir: “... O artigo aborda uma área da química que é considerada ‘nova’, 

a pesquisa na área de ensino de química, a autora mostra o início dessa pesquisa nos 

anos 60, onde se preocupavam apenas com o currículo...” esse trecho traz um resumo 

escrito em terceira pessoal, o que caracteriza os discursos científicos e, nos mostra uma 

impessoalidade, também, presente nos textos mais formais, por isso, o discurso 

apresentado é caracterizado como discurso de gênero secundário. 

 No que diz respeito ao segundo resumo produzido pelo mesmo pesquisado, 

observamos a utilização de uma linguagem próxima à apresentada no primeiro, mas que 

trazia mais detalhes a respeito do tema que foi abordado no texto lido, preocupando-se 
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com a sequência de ideias, pudemos observar uma pequena melhora no que diz respeito 

à escrita, além da conexão entre os parágrafos.   

Um fato que chamou a nossa atenção é que em ambos os resumos observamos 

uma identidade de escrita que não se modifica, e é a partir dessa identidade que o leitor 

constrói os significados para aquilo que lê, Solé (2008, p. 44) relata que: “... ler é 

compreender e compreender é um processo de construção de significados sobre o texto 

que pretendemos compreender...”. Em concordância a isso, Orlandi (2012) afirma que o 

texto, oral ou escrito, pode ser compreendido como unidade complexa de significação. 

Sua produção/compreensão implica levar em conta as condições de sua produção 

(situação de enunciação, interlocutores, contexto histórico social), mobilizando 

competências não só linguísticas como competências extralinguísticas (conhecimento de 

mundo, saber enciclopédico, determinações socioculturais, ideológicas etc). Por isso, 

acreditamos que por mais que sejam perceptíveis algumas evoluções na forma e no 

contexto em que o segundo resumo foi produzido, a identidade permanece a mesma, 

pois os indivíduos permanecem com suas histórias de mundo e com suas ideologias, 

mesmo que o texto lhes traga assuntos que lhes sejam desconhecidos. 

Tal pesquisado mostrou-se mais próximo do perfil de leitor ativo interativo, 

pois conseguiu demonstrar em seu resumo um diálogo entre suas concepções e os temas 

abordados no texto.  Podemos perceber isso no recorte que segue: ““... O processo de 

ensino-aprendizagem é visto com mais complexidade do que era visto antigamente, 

atualmente o professor deve estudar a pesquisa, a própria prática, para que haja uma 

melhoria em sua ação pedagógica, e com isso promover aulas mais dinâmicas e 

interessantes...”; esse trecho nos mostra a ligação entre as ideias apresentadas no texto e 

as concepções que o próprio pesquisado traz sobre as necessidades do professor, e isso 

demonstra de acordo com Bakhtin (2011) uma ativa posição responsiva e, isso o auxilia 

na construção de um texto autônomo. Porém como isso, só é observado em um único 

parágrafo do texto e não na sua íntegra o leitor é classificado com ativo interativo e não 

como ativo crítico. 

Passando a analisar o primeiro resumo produzido pelo P16, observamos a 

elaboração de um texto autônomo, porém, que contemplou apenas alguns aspectos do 

artigo lido de forma sucinta. Notamos também, que o texto foi elaborado de acordo com 

suas ideologias a respeito das temáticas envolvidas no artigo, isso fica evidenciado no 

trecho do resumo que relata... “Com tudo no processo de formação de um professor é 

importante que ele esteja sempre se atualizando e pesquisando assuntos que tenham 
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relevância nos métodos de trabalho que ele executa...”, essa frase traz aspectos a 

respeito do ponto de vista do pesquisado, pois, o texto tem como foco a pesquisa e as 

temáticas mais estudadas nesse campo, assim, concluímos que, diante dos diversos 

focos de pesquisa mencionados no texto, o graduando reconheceu a necessidade de 

atualização do professor, para que possa acompanhar essas mudanças, demonstrando 

que foi preciso se utilizar de suas ideologias para fazer tal relação. Ainda nesse trecho, 

notamos que o P16 permanece com a ideia levantada no momento da atualização dos 

conhecimentos prévios, quando estes afirmaram uma preocupação em pesquisar sobre 

métodos eficientes de ensino, fato que permanece, mesmo após a leitura do texto. 

Com relação à linguagem esta se apresenta simples e informal, mas respeitando 

as normas da gramática, neste caso, notamos a presença do discurso de gênero primário, 

essa característica se estende também ao segundo resumo elaborado pelo leitor, que 

apresentou um texto mais informal e com menos detalhes que o primeiro, isso pode ter 

ocorrido porque o segundo resumo foi elaborado ao final de duas aulas, onde os 

pesquisados já se encontravam um pouco cansados e, por isso, menos dispostos a 

escrever. Consideramos então, que houve uma maior aproximação do P16 com o perfil 

de leitor ativo interativo, com características de um discurso autônomo presente em 

todo o texto, e por isso ele é considerado ativo. 

A autonomia na produção dos resumos pode ser reconhecida por autoria. Sendo 

a autoria para Orlandi (2005): 

 

 

...a função mais afetada pelo contato com o social e com as coerções, 
ela está mais submetida às regras das instituições e nela são mais 

visíveis os procedimentos disciplinares. Se o sujeito é opaco e o 

discurso não é transparente, no entanto o texto deve ser coerente, não 

contraditório e seu autor deve ser visível, colocando-se na origem do 
seu dizer [...] Como autor, o sujeito ao mesmo tempo em que 

reconhece uma exterioridade à qual ele deve se referir, ele também se 

remete à sua interioridade, construindo desse modo sua identidade 
como autor (ORLANDI, 2005, p. 75). 

 

Por isso, encaramos a autonomia do leitor nos escritos, como um fator 

importante, na construção dos significados daquilo que leem, pois, essa autonomia e, 

ou, autoria, traz à tona a interioridade dos sujeitos, ou seja, sua individualidade é 

expressa de forma clara.  

O P17 trouxe, no primeiro resumo, um texto bem escrito com características de 

linguagem que corresponde a um texto científico, utilizando, portanto, um discurso de 
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gênero secundário. No tocante a constituição temática, o resumo não apresentou em 

nenhum momento aspectos referentes ao texto proposto, trouxe algumas opiniões a 

respeito do ensino de química que não foram abordados no texto, o que nos leva a 

acreditar que o mesmo não realizou a leitura do artigo. Notamos que o texto elaborado 

pelo pesquisado trazia algumas discussões a respeito dos temas trabalhados pela 

professora formadora em aulas anteriores aos nossos momentos de leitura que 

compunha a pesquisa. Isso pode ser notado quando o pesquisado afirma... “Vimos 

anteriormente às dificuldades de alguns alunos no entendimento da química seus 

modelos atômicos e em outros assuntos abordados pela ciência que estuda a 

química...”, o texto proposto para a nossa pesquisa não faz menção aos modelos 

atômicos, o que nos faz pensar que os escritos do P17 são frutos de aulas anteriores a 

nossa, isso pode ser afirmado nas primeiras palavras utilizadas pelo P17 no resumo que 

aparece, quando o leitor diz “vimos anteriormente”. 

No segundo resumo elaborado pelo P17, observamos dificuldades de 

compreensão do texto proposto, além de mostrar uma resistência em assimilar novas 

visões a respeito do ensino de química, pois, nesta etapa da pesquisa, o graduando 

apega-se a apenas um único aspecto, enfatizando sempre as dificuldades do professor, 

sendo repetitivo durante o resumo.  Isso fica evidenciado no trecho que se segue... “é 

notório que existe uma dificuldade por parte dos professores para o ensino da química, 

alguns deles trazem consigo algumas concepções de conhecimento adquirindo que pode 

não ser tão viável ao ensino em sala de aula”. Talvez essa visão provenha das histórias 

de vida desse pesquisado, que está habituado a um ensino tradicionalista, que centra 

todas as responsabilidades no professor. Pelas dificuldades de interpretação 

demonstradas no resumo caracterizamos o P17 como um leitor passivo não interativo. 

Nas interpretações construídas a partir da leitura do primeiro resumo do P18, 

observamos a escrita de um texto que traz ideias contrárias às apresentadas no artigo 

lido, com o uso de linguagem informal, próxima à utilizada nos discursos de gênero 

primário, o trecho a seguir demonstra essa observação: “... A matéria em foco trata da 

questão dos docentes a respeito do ensino passado para as crianças e adolescentes 

pelo docentes onde a maioria ainda hoje prática o ensino tradicional...”, o segundo 

termo em destaque demonstra um erro de concordância de número, que pode ser 

considerado uma falta pequena, porém, que deve ser observada, pois, isso se repete em 

parágrafos posteriores a esse, já o primeiro trecho destacado, evidencia uma concepção 

distorcida de ensino, quando o pesquisado afirma que o ensino é passado para os alunos, 
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pois, essa já se trata de uma visão tradicionalista, o ensino como nós sabemos deve ser 

mediado e não passado ou transmitido, o professor deve criar meios que promova a 

aprendizagem. Isso nos mostra uma contradição, pois, o pesquisado na tentativa de 

criticar o modelo tradicional de ensino acaba o reproduzindo em seu discurso de forma 

imperceptível.  

No entanto, pudemos observar também, que o P18 elaborou seu próprio texto 

onde explanou suas ideologias a respeito das temáticas abordadas. Relatando a 

preocupação dos pesquisadores em auxiliar os professores na tarefa de ensinar, 

enfatizando a importância de se tornarem professores-pesquisadores. Isso fica claro 

quando o pesquisado relata “... os grandes pesquisadores tentam modificar os 

professores fazendo com que se tornem pesquisadores do conhecimento químico, 

tornando os conhecimentos químicos questionáveis...” em concordância a esse 

pensamento, Demo (1997) afirma ser importante que o professor prime em sua prática 

pela pesquisa como algo pertinente a sua rotina, nesse sentido, Demo (1997) define a 

pesquisa para esse profissional como condição fatal de sua prática, algo que deve ser 

estabelecido como passo primordial, não apenas com o ar de cientificidade, mas sim de 

um professor que produz saber concreto e elemento de pesquisa oriundo a sua realidade 

educacional.    

No segundo resumo fica perceptível que o P18 segue o padrão de escrita 

utilizado no primeiro resumo, trazendo apenas mais detalhes sobre as temáticas tratadas 

no texto, apontando as mudanças ocorridas no foco das pesquisas em cada década, o que 

não foi destacado no primeiro resumo, e, conclui novamente enfatizando a importância 

do professor pesquisador. O que nos mostra que a mediação do professor no ato de ler 

volta o olhar do leitor para os detalhes do texto que anteriormente passaram 

despercebidos, pois, o professor mediador cria discussões a respeito dessas mudanças 

que ocorreram no foco das pesquisas com o passar dos tempos.  Por isso Solé (2008), 

compreende a importância da leitura mediada, afirmando que é pertinente que o leitor 

tenha algo ou alguém para dialogar a respeito do que lê e, dessa forma construir os 

significados para o lido. Portanto, consideramos que o P18 demonstrou uma 

aproximação com o perfil de leitor mediano. 

Passando a analisar os primeiros resumos do P19 e do P20, percebemos a escrita 

de textos autênticos e carregados de ideologias, que utilizavam linguagem formal, se 

enquadrando no perfil de uma linguagem de gênero do discurso secundário. Pontuando 

sobre as temáticas abordadas no texto de forma coerente, o que demonstrou 
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compreensão a respeito do que leram.  Isso fica evidente quando o P19 escreve que “A 

importância da pesquisa no ensino de química para o melhoramento das didáticas de 

ensino dos docentes e a importância da química nova na escola são dois parâmetros 

bastante discutidos em artigos...”. Podemos reconhece ainda que tais graduandos 

efetuaram o que Orlandi (2003), denomina de leitura parafrástica que é utilizada no 

meio acadêmico para auxiliar na escrita de artigos, monografias, ou dissertações, já que 

estas se baseiam na reformulação de ideias já expostas por autores em textos anteriores 

ao que está sendo produzido e, a escrita de um resumo, que expõe seus pontos de vista a 

respeito das ideias de outros sujeitos, ocorre da mesma forma.  

Observamos, também, que os leitores, além de expor suas ideias, fizeram alguns 

questionamentos, que os levaram a reflexões mais profundas a respeito dos temas 

tratadas. Um dos questionamentos levantados pelo P20 diz “... sente-se a necessidade 

de interação entre aluno e professor de forma íntima, que passe o conhecimento do 

professor para o aluno, sem que este sinta desânimo, mas sim, crie interesse e 

indagações a respeito. Mas, como isso seria possível? Levando ainda em consideração 

que cada aluno pode conter concepções alternativas diferentes?” Essa postura pode ser 

entendida como a postura de um leitor ativo crítico, pois este não só, interage com o 

texto, mas também, questiona e busca criar significados para aquilo que lê. O segundo 

resumo apresentado pelos mesmos, tiveram apenas um ponto que os diferenciavam do 

primeiro, este veio dotado de mais detalhes com relação à temática do artigo lido. 

Portanto reconhecemos que o P19 e o P20 aproximaram-se da postura de leitores ativos 

críticos. 

O P21 apresenta em seus escritos um resumo de linguagem de fácil 

compreensão, com o uso de um discurso que se aproxima mais do discurso de gênero 

secundário. No que tange a constituição temática, apresenta diversos aspectos presentes 

no texto, porém, alguns interpretados ou compreendidos de forma desconexa com as 

ideias apresentadas. A exemplo, temos o recorte do primeiro parágrafo, onde o 

graduando relata que: “... Na tentativa de melhorar o ensino-aprendizagem em ciências 

foi criada a revista química nova na escola, com diversas propostas inovadoras que 

visavam uma maior facilidade na compreensão dos conceitos científicos, que 

melhorasse a visão dos alunos  sobre ciência e que pudesse diminuir o distanciamento 

entre o conteúdo científico e o cotidiano dos alunos.” 

 O graduando entende que a revista química nova é responsável por desenvolver 

as pesquisas, quando, na verdade, a mesma é apenas um veículo que divulga as diversas 
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pesquisas que são realizadas neste campo, nos diversos tempos-espaços. Ao mesmo 

tempo, o recorte descrito vem carregado de ideologias, pois, o texto não menciona as 

relações ou distanciamentos ocorrentes entre conhecimento científico e cotidiano, ponto 

que foi abordado pelos pesquisados em seus resumos. Portanto, percebe-se que essa foi 

uma interpretação realizada pelo leitor a partir de suas ideologias a respeito do tema.  

Orlandi (2005) lembra que, o equívoco inscreve-se na relação tensa entre o 

simbólico, o real e o imaginário, no qual trabalham o sedimentado e, o a se realizar. 

Para a autora: 

 

 

...o interdiscurso – a memória discursiva – sustenta o dizer em uma 

estratificação de formulações já feitas mas esquecidas e que vão 
construindo uma história de sentidos. É sobre essa memória, de que 

não detemos o controle, que nossos sentidos se constroem, dando a 

impressão de que sabemos do que estamos falando ( p. 54). 

 

Essa colocação é importante, a fim de lembrar que, trabalho na perspectiva de 

que os textos produzidos pelos estudantes têm uma forma predominante de repetição, 

porém, não única. Nesse contexto, abre-se a possibilidade de encontrar equívocos nos 

sentidos. Ao invés de polarizar entre um ou outro tipo de repetição, busco as nuances do 

que ocorre entre esses extremos, que não são absolutos. 

Outro ponto do resumo também demonstra essa confusão com relação à 

responsabilidade da realização das pesquisas que são divulgadas na revista. O 

pesquisado diz que: “...a QNEsc veio com uma proposta diretamente voltada para os 

professores, tentando fazer com que eles saíssem do modelo de ensino tradicional onde 

o professor transmitia as informações e os alunos apenas eram receptores de 

informações e pudessem ser pesquisadores da sua pratica docente.” Novamente, o 

pesquisado atribui à revista a responsabilidade pela  realização das pesquisas, porém, 

com relação a temática tratada neste recorte o pesquisado demonstra total compreensão 

sobre o que foi destacado no texto sobre o modelo tradicional de ensino.  

No segundo resumo produzido pelo P 21, observamos que este ainda delega a 

responsabilidade de realização das pesquisas a QNEsc, pois menciona que: “... devido 

às dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem pelos alunos em 

química na década de 60,70,80 e 90, a revista QNEsc fez uma pesquisa na tentativa de 

entender e melhorar o aprendizado em ciências”.  
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Apesar de o texto ser bem escrito e dos parágrafos dialogarem entre si, 

consideramos que este pesquisado se distanciou da postura de um leitor crítico 

mostrando características mais evidentes do perfil de um leitor mediano, em virtude de 

que em alguns momentos ele se comporta como um leitor passivo. 

P22 elaborou, em primeira instância, um resumo na forma de um texto 

dissertativo, que contemplava suas ideologias a respeito da temática, observa-se que não 

houve compreensão dos escritos, pois, o mesmo apresenta visões distorcidas sobre 

alguns conceitos que foram apresentados no texto, por exemplo: “... Nos dias atuais 

mostra-se cada vez mais importante o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

revolucionárias, ou seja, práticas que mudem todo um padrão de ensino aprendizagem 

pré- estabelecido pelos professores tradicionais”. A princípio é sabido que não existe 

uma prática de ensino que vai solucionar todos os problemas de aprendizagem, pois, 

cada indivíduo possui uma forma única de aprender, além de que, o texto não se mostra 

conivente a essa ideia. Outro conceito apreendido de forma equivocada diz respeito às 

concepções que cada cidadão carrega consigo a respeito de um fenômeno, o texto 

afirma que é preciso que o professor se utilize dessas concepções para chegar aos 

conceitos ditos cientificamente corretos, no entanto, o P22 afirma  que: “... alguns 

obstáculos atrapalha essa evolução do ensino, como por exemplo: alunos que trazem 

consigo concepções que prende-se ao visual , ao macroscopio, isto é, concepções que 

não tem nenhum tipo de relação com o conhecimento científico...”. O termo em 

destaque mostra erro de grafia, pois costuma-se o utilizar o termo macroscópico, e não 

macroscopio, como foi mencionado pelo pesquisado, observações como essas nos 

fizeram caracterizar a linguagem como informal, com alguns erros de grafia e de 

concordância, por isso, consideramos que o discurso apresentado pelo P22 corresponde 

ao discurso de gênero primário. O segundo resumo foi elaborado de forma semelhante 

ao primeiro, com alguns parágrafos que possuíam frases soltas com ideias misturadas, o 

que tornou o texto confuso. Com isso, o P22 aproximou-se, em todos os aspectos do 

discurso apresentado no resumo, do perfil de leitor passivo. 

Ao voltarmos o olhar para o P23, observamos um resumo construído com base 

numa linguagem formal, com palavras que demonstram um caráter impessoal, Portanto 

o discurso apresentado é classificado como um discurso de gênero secundário. O 

primeiro parágrafo do primeiro resumo demonstra esse aspecto “... nessa perspectiva, o 

ensino de química é pertinente de pesquisa uma vez que o professor quando assume o 
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papel de professor-pesquisador pode reelaborar suas proposições metodológicas para 

adaptá-las a diferentes realidades de aprendizagem...”. 

 No que se refere à temática, este não mencionou muitos pontos do texto lido, o 

que fica perceptível é que para a escrita do primeiro resumo, o pesquisado não leu o 

artigo proposto, pois este se refere apenas à pesquisa em um contexto completamente 

adverso ao que é relatado no texto de Roseli, o graduando enfatiza apenas aspectos 

referentes aos métodos de ensino quando o texto retrata aspectos da pesquisa no ensino 

de química. No segundo resumo, observou-se que o pesquisado apenas faz uma reescrita 

do primeiro resumo, se utilizando de sinônimos. Por isso, o P23 apresenta 

características mais próximas de leitor passivo não interativo. 

O P24, P25 e P27 apresentam um resumo com características próximas ao P23, 

pois estes também não constroem um resumo do texto lido, mas sim um texto que não 

contempla nenhuma das temáticas tratadas no artigo proposto para a leitura, por isso, 

também consideramos que esses pesquisados não realizaram a leitura do texto, porém, 

após a mediação da leitura efetuada pela professora formadora, os pesquisados 

constroem resumos que permanecem da mesma forma que o primeiro, observou-se que 

no decorrer da atividade alguns alunos retiraram-se da sala por um longo período, 

retornando apenas antes da escrita do segundo resumo, esse fato pode ter ocasionado a 

escrita de dois resumos que possuem os mesmos aspectos, mesmo depois da mediação. 

Por tanto, tais pesquisados são nomeado também como leitores passivos. 

O P26 apresenta em seu primeiro resumo um texto sucinto, que não contempla 

diversos aspectos trabalhados no artigo, Fala apenas em um trecho a respeito dos 

diversos campos da pesquisa, isso pode ser visto do recorte que se segue: “Nos últimos 

20 anos as pesquisas e investigações se dirigiram para diversos temas, como: 

concepções alternativas, resoluções de problemas, concepções de professores...”, os 

outros parágrafos fazem menção às concepções do pesquisado sobre o E.Q. Porém, após 

a inferência da professora formadora, o pesquisado elabora um resumo que contempla 

de forma detalhada os principais pontos do texto lido, mencionando a respeito dos 

diversos focos da pesquisa, por décadas. Esse resumo utiliza-se ora de linguagem 

formal, e ora de linguagem informal, podendo se enquadrar em alguns pontos como um 

discurso de gênero primário, que é aprimorado em alguns trechos do resumo, 

transformando-se num gênero de discurso secundário. O que demonstra que a mediação 

da professora formadora foi fator primordial na evolução do gênero de discurso 

primário para o secundário, além de auxiliar o pesquisado na interpretação do texto. 
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Pela postura apresentada após a mediação da professora formadora consideramos o P26 

como um leitor ativo interativo. Os demais pesquisados o P28, 29, 30 e 31, produziram 

apenas o primeiro resumo, e, por isso, achamos melhor não avaliar, já que estes não 

seguiram o padrão estipulado para a análise dos graduandos matriculados nesta 

disciplina. 

 

6. Considerações Finais: 

Ao propor um estudo a respeito da leitura na formação de professores de 

química, objetivamos: 1) identificar o perfil de leitores desses licenciandos, bem como 

promover a leitura mediada de um texto científico seguindo as etapas de leitura de Solé 

(2008); e 2) classificar esses perfis a partir da definição de leitor trazida por Solé 

(2008), além de mostrar a importância da leitura para o ensino de química buscando dar 

um aporte teórico sobre tal temática.  

Isso ocorreu porque conforme íamos aprofundando o estudo sobre leitura, 

linguagem e discurso, dei-me conta de que a leitura vai muito além da decodificação de 

signos ou da busca por um único sentido do texto, a leitura produzida sob determinadas 

circunstâncias se dá, de acordo com Orlandi (2005), pela interação entre leitor texto e 

leitura de mundo, pelas suas ideologias e pela sua história de vida.  

Na compreensão de que o leitor não apenas decodifica, fui buscar as formas de 

leituras ocorrentes na formação de professores de química, e para isso busquei 

identificar o perfil de leitores desses professores em formação e, a partir daí, apresentar-

lhes maneiras de incluir a leitura em aulas de química, como ferramenta auxiliadora da 

aprendizagem, não só dos conceitos químicos, como também da linguagem científica 

utilizada nesta área do conhecimento. 

Um ponto que me chamou a atenção e que destaco nessas considerações é o 

olhar que os graduandos têm de si mesmo enquanto leitores, esse olhar proveniente do 

discurso escolar sobre leitura, que valoriza a leitura homogeneizada, que não valoriza a 

produção de sentidos diferentes daqueles socialmente aceitos e sedimentados pela 

história. Orlandi (1996) sobre esse aspecto relata que: 

 

 

“enquanto discurso autoritário, o discurso Pedagógico aparece como 
discurso do poder, isto é, como em R. Barthes, o discurso que cria a 

noção de erro e, portanto, o sentimento de culpa, falando, nesse 
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discurso, uma voz segura e autosuficiente. A estratégia, a posição 

final, aparece como esmagamento do outro (p. 25)”. 

 

Esse discurso leva muitos estudantes a terem a sensação de que só são válidas as 

leituras produzidas e orientadas no ambiente escolar, e que estas, por sua vez, possuem 

um único sentido, aquele que neste ambiente é reconhecido como correto. Isso foi 

perceptível na análise dos questionários aplicados na primeira parte da nossa pesquisa, 

quando um dos pesquisados afirma ler os textos recomendados pelos professores, pois 

certamente constará na prova e, se a resposta não estiver igual ao que o professor 

recomenda estes a consideram errada.   

Percebemos que os graduandos conseguem identificar as formas de leitura 

muitas vezes predominantes em aulas de ciências exatas, ou seja, aquela que busca 

respostas prontas, que deve repetir o modelo apresentado pelo professor, mas aponta 

também pelo desejo de mudança, fato que foi demonstrado também nas indignações 

mencionadas às formas de ensino dos professores formadores, carregadas de tradição e 

que não auxiliam os estudantes na construção dos significados. 

Outro ponto que merece ser destacado na conclusão do estudo é que, apesar das 

leituras realizadas pelos professores em formação não serem valorizadas pelos 

professores formadores, eles leem, leem revistas, jornais, romances, revistas de 

divulgação científicas, assistem a filmes, documentários, e estabelecem relações entre o 

que leem na escola e fora dela. Dessa forma, compreendemos como importante que o 

professor esteja atento à produção de sentidos dos textos lidos em sala a partir dessas 

relações intertextuais, para que possa direcioná-los no sentido científico estabelecido 

por determinados textos. 

As análises dos questionários permitiu-nos, também, compreender que visões os 

pesquisados possuem a respeito não somente da leitura, mas da importância desta para a 

formação de professores de química. É perceptível que estes compreendem a 

importância da leitura, porém, não possuem aportes teórico-metodológicos suficientes 

que os façam sentirem-se capazes de utilizar essa ferramenta em suas aulas. Estes 

afirmam ainda que, por ser a química uma ciência abstrata e de difícil compreensão, faz-

se necessário que utilizemos diversos tipos de discursos para que a apreensão dos alunos 

seja facilitada. Tais discursos podem surgir na forma de linguagem oral, escrita, ou na 

forma de imagens. Moreira (2010) afirma que a linguagem é a tentativa de percepção da 

realidade, pois, esta é a principal via para a reflexão e também para a construção do 
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pensamento humano e é nessa perspectiva que enxergamos a importância desta no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Os questionários apontam ainda que os graduandos não possuem o hábito da 

leitura científica, sendo que 80% destes se enquadram no perfil de leitores passivos de 

acordo com a compreensão de Solé (2008).  Mostrou-nos, também, que há uma 

necessidade urgente de se promover estratégias pedagógicas que contemplem essa 

prática, para que os futuros professores de Ciências/Química se sintam aptos a formar 

leitores ativos, que processem e examinem os textos lidos, pois, dessa forma, a 

aprendizagem poderá ser efetivada a partir da leitura.   

É necessário que os professores formadores e que as instituições de ensino 

superior deem ênfase as questões de leitura em seus programas, pois, é preciso que haja 

uma mobilização para que a linguagem científica possa ser inserida na vida cotidiana. 

Vejo, também, que somente dessa forma as mudanças desejadas serão alcançadas, uma 

vez que não se trata da má vontade dos professores formadores, mas sim, da falta de 

conhecimento de novas possibilidades. 

A respeito da classificação dos perfis de leitores dos pesquisados, foi 

perceptível que uma grande parte dos pesquisados foram classificados como leitores 

passivos, o que nos remete a uma preocupação, pois, em pouco tempo esses serão 

professores atuantes, que necessitarão se utilizar de leituras não somente para 

ministrarem suas aulas como também para que compreendam sobre o que pretendem 

ensinar, é agravante o fato de que, dentro desse universo, nove deles foram considerados 

leitores passivos. Entendemos que professores com dificuldades de interpretação 

possuirão também dificuldades de ensinar a seus alunos sobre aquilo que pensa ou sobre 

os conceitos que lhes foram apresentados, principalmente quando estes ministrarão 

aulas de química, que é uma disciplina que se fundamenta na interpretação dos 

fenômenos.  

É preciso que esses professores em formação desenvolvam, no decorrer de seus 

estudos: concepções de leitura que direcionam a forma pela qual o professor concebe o 

processo de leitura e orienta todas as suas ações de ensino em sala de aula; capacidade 

de análise sobre o que leem, o que os leva a pensar no que formam; analisar 

criticamente os textos, para que possam criar suas próprias visões a respeito dos temas 

lidos e assim estarem aptos a desenvolver a leitura durante a sua carreira profissional, 

proporcionando atividades de leitura que levem seus alunos a criar, imaginar, 

experimentar e refletir. 
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Consideramos, ainda, que é urgente a necessidade de se trabalhar a leitura de 

modo que não pareça algo pronto, mostrando sua complexidade e dinâmica de 

produção, possibilitando o diálogo com outras formas textuais que não apenas os livros 

didáticos. É preciso que esses licenciandos continuem a ter contato com aulas que 

valorizam a leitura nessa perspectiva, para que essas dificuldades sejam minimizadas. 

Do mesmo modo, é preciso também que se valorize a prática da escrita e que 

esta seja trabalhada como forma de significação e não de repetição, como vimos em 

alguns dos resumos analisados. Esses pesquisados foram caracterizados como leitores 

passivos reprodutivos, já que trouxeram apenas tópicos dos temas trabalhados no artigo 

lido, sem se preocuparem em construir significados a respeitos deles. Isso se faz 

necessário, pois compreendemos que a leitura e a escrita são ferramentas básicas para 

que um professor possa cumprir seu papel de educador. 

Observamos também que outra parcela dos pesquisados, seis, foram nomeados 

como leitores medianos, pois, estes ora apresentavam características de leitores ativos, 

ora de leitores passivos, isso nos faz acreditar que se esses pesquisados continuarem a 

ter contato com momentos que valorizam a leitura, estes adquirirão as habilidades 

necessárias à prática da leitura, para que assim possam chegar ao que denominamos de 

leitor ativo crítico, que é reconhecido por Solé (2008), como o leitor completo, aquele 

que interage, questiona e cria significados a respeito do que lê. 

Foi notório também que a mediação da leitura realizada no decorrer da pesquisa, 

na tentativa de direcionar o aluno à compreensão do texto e posterior aprendizagem, se 

mostrou pertinente, já que em muitos casos percebemos trechos dos resumos que foram 

elaborados a partir das discussões realizadas. Orlandi (2008) aponta que: 

 

 

A contribuição do professor, em relação às leituras previstas para um 

texto, é modificar as condições de produção de leituras do aluno, 

dando oportunidade a que ele construa sua história de leitura e 

estabelecendo, quando necessário, as relações intertextuais, 
resgatando a história dos sentidos do texto, sem obstruir o curso da 

história (futura) desses sentidos. (pg.88) 

 

Nessa direção, ao dialogarmos a respeito das questões de leitura e escrita junto 

aos professores em formação, buscando problematizar a compreensão do ler e escrever 

em ciências, um dos momentos que se mostrou bastante relevante para esse dialogismo, 

foi a construção de um espaço que buscava estabelecer um constante diálogo, no qual 
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foi possível construir um trabalho colaborativo entre pesquisadora e licenciandos, em 

que os mesmos puderam também se colocar como colaboradores de todas as atividades 

que desenvolvemos em sala de aula. Isso ocorreu na tentativa de promovermos uma 

maior aproximação entre pesquisados e pesquisador. 

Nesse momento, o foco do encontro com os licenciandos passa a ser o texto 

discutido e não o fato de estarmos ali para estudarmos um fenômeno, deixando-os mais 

livres para que se posicionassem diante das questões discutidas. A partir desses 

momentos, tornou-se possível levantarmos alguns indícios de suas compreensões sobre 

leitura e escrita. 

 No que diz respeito às estratégias de leitura de Isabel Solé, utilizadas para a 

mediação do texto, observamos que esta proporcionou em alguns casos o 

aprimoramento dos gêneros de discurso de grande parte dos pesquisados, favorecendo o 

entendimento dos licenciandos da importância de promover momentos de leitura em 

aulas de Química, nos mostrando que a formação dos professores é determinante para a 

construção do ser professor. 

Percebemos que a utilização de textos científicos aliados às estratégias de 

leitura de Solé, proporcionou a evolução e/ou o aprimoramento do gênero de discurso, 

do primário para o secundário, em grande parte dos nossos pesquisados, sendo apontado 

que uma pequena parcela dos participantes da pesquisa não demonstrou em seus 

resumos essa evolução, isso nos remete a repensar as formas de compreensão desses 

discursos, que precisam ir além da escrita do resumo. 

As discussões com relação à problemática da inserção e da tentativa de 

proporcionar momentos de leitura, que possibilitem uma aproximação dos professores 

em formação com o mundo da leitura, linguagem e discurso em aulas de ciência, não se 

encerram por aqui, pois, ainda há muito para se compreender e também para levar aos 

graduandos. 

Para concluir recorre-se a Ricon e Almeida (1991) que afirma: 

 

 

“Bom leitor, o estudante continuará mais tarde, já fora da escola, a 

buscar informações necessárias à vida de um cidadão, a checar 

notícias, a estudar, a se aprofundar num tema, ou, simplesmente, a se 
dedicar à leitura pelo simples prazer de ler.” (p. 9). 

 

Isso nos leva a reafirmar a necessidade de formação de professores leitores 

críticos, capazes de continuar buscando o conhecimento, mesmo depois de sua 
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formação, visando à melhoria da sua prática pedagógica e aumentando o seu leque de 

conhecimento, o que refletirá na formação de alunos conscientes, críticos e com o poder 

de argumentar nas diversas situações diárias. 

Ao compararmos os pesquisados das duas turmas observamos que os da DI, 

apesar de não terem sido submetidos a leituras constantes, seis dos quatorzes, 

pesquisados foram classificados como leitores ativos, sendo que desse total 5 se 

apresentaram como leitores ativos críticos e um leitor ativo interativo, outros 6 foram 

classificados como leitor mediano, e apenas dois foram classificados como leitores 

passivos, isso pode ser visto como algo positivo, já que, quase 50% dos pesquisados da 

DI, demonstraram características de um leitor autônomo, isso pode ter ocorrido apesar 

de não terem sido submetido a leituras constantes por conta do tempo de graduação, 

pois, estes já se encontravam próximos a conclusão do curso, e esse percurso certamente 

lhes forneceram os conhecimentos e habilidades necessárias a  uma boa compreensão 

leitora. 

Já os pesquisados da DII, dentro de um universo de 17, apenas 4 pesquisados, 

foram classificados como ativo, sendo que destes apenas um demonstrou características 

de um leitor ativo crítico, os demais pesquisados, apresentaram características de 

leitores passivos e medianos, sendo que desses apenas dois foram classificados como 

mediano e os demais como leitores passivos. Isso nos mostra que apesar dos esforços da 

professora formadora em manter tais pesquisados em contato constante com a leitura, a 

falta de acúmulo de conhecimentos e habilidades foi fator determinante para essas 

classificações, já que, os pesquisados da DII, encontravam-se cursando o 2° período da 

graduação. 

Essas observações confirmam o que Solé (2008), afirma sobre a compreensão 

leitora, pois, segundo a autora para que a compreensão do texto seja alcançada o leitor 

fará uso de suas ideias prévias e da sua vivência de mundo para que construa os 

significados, por tanto, o que leitor já sabe sobre o tema é muito importante para que a 

compreensão seja alcançada, e como o texto utilizado para a leitura em nossa pesquisa, 

trazia muitos conceitos e ideias da área de ensino de química que ainda não tinha sido 

estudado pelos pesquisados da DII, talvez isso tenha dificuldade esse processo. 

6.1.Perspectivas de Continuidade e Aprofundamento da Pesquisa 

Durante a realização desse trabalho muitas questões foram surgindo, algumas 

buscamos responder, outras que delimitaremos aqui como possibilidades de 
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aprofundamento para outras pesquisas, que tenham como foco a leitura no ensino de 

ciências.  

Inicialmente, focalizamos a nossa pesquisa na identificação e classificação do 

perfil de leitores dos graduandos do curso de Química Licenciatura da UFS, entendemos 

que isso seria possibilitado a partir das respostas produzidas no questionário, e pelas 

análises dos resumos, com isso o resumo se mostrou um objeto complementar a essa 

análise, sendo também utilizado para identificação dos discursos apresentados e como 

forma de verificarmos se os pesquisados conseguiram criar os sentidos àquilo que 

leram, e se esses foram gerados a partir de suas ideologias e historia de vida. 

Consideramos que essa proposta merece maior aprofundamento.  

Uma direção interessante para esse aprofundamento seria a promoção de mais 

momentos de leitura, que se utilizassem da análise não só de um único texto mais de 

diversos, para que esses aspectos pudessem melhor ser identificados. Podendo esses 

textos ser sugeridos pelos estudantes, pois, dessa forma poderíamos criar possibilidades 

de maior diálogo com as histórias de leitura dos mesmos. 

Levantamos ainda como possibilidade de investigação o papel da linguagem 

química no processo de ensino- aprendizagem, pois, percebemos no decorrer de nossos 

estudos, que os estudantes não conseguem compreender a química por não estarem 

familiarizados com a linguagem utilizada nesta ciência. Talvez pudéssemos criar meios 

que os levassem ao domínio dessa linguagem a partir do aprimoramento dos gêneros 

discursivos propostos por Bakhtin (2011). 

Podendo, também, enfatizar os estudos no que diz respeito aos conceitos 

científicos que são construídos a partir de interpretações humanas, e, portanto, passíveis 

de erros e de questionamentos. Essa consciência não é vista em muitos estudantes, pois, 

estes não enxergam o caráter interpretativo das ciências. No nosso ponto de vista, isso 

impede que muitos alcancem a compreensão dos conceitos científicos ou que tenham 

concepções errôneas a respeito das teorias e conceitos que circundam essa ciência. 

Além desses pontos, destacamos que a produção de pesquisas que se inter-

relacionam com as escolas e com os professores é um direcionamento importante para 

proporcionar a aproximação entre pesquisas e ensino de ciências.  Portanto, pesquisas 

que busquem minimizar o distanciamento entre escola e universidade merecem 

esforços. 

Por fim, destaco que longe de darmos respostas definitivas às questões as quais 

levantamos, pretendemos, com este trabalho, indicar caminhos importantes para se 
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pensar a linguagem presente em contextos de ensino de ciências. Fizemos isso por meio 

de um discurso que, como aponta Orlandi, “como todo discurso, fica incompleto, sem 

início absoluto nem ponto final definitivo” (ORLANDI, 2003, p.11). 
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Anexos: 

Anexo1: 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

                UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                     

                       PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

                   MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar na 

pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa vinculado ao Núcleo de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Matemática, na linha de Pesquisa: Currículo, Didáticas e 

Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática desenvolvida pela mestranda 

Tatiana Santos Andrade a quem poderei contatar/ consultar a qualquer momento que 

julgar necessário através do telefone 98853046 ou e-mail tatyana12sa@hotmail.com. 

Fui informado (a), ainda de que a pesquisa é coordenada pela prof. Dr. Marlene Rios 

Melo. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e coma finalidade exclusiva de colaborar para 

o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do 

estudo, que, em linhas gerais é identificar o perfil de leitores dos pesquisados e também 

de promover momentos de leitura a fim de identificar os tipos de linguagem utilizados e 

também se estes conseguem interpretar e consequentemente aprender a respeito do que 

leem. 

Foi também esclarecido que o uso das informações por mim oferecidas estão 

submetidas às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 

Comissão Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP). Minha colaboração se fará de forma 

anônima, [a ser gravada a partir da assinatura desta autorização]. O acesso e a análise 

dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e a sua orientadora.  

Foi ainda informado (a) de que posso me retirar desse estudo/pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para o meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sansões ou 

constrangimentos.  

Atesto o recebimento de uma cópia assinada deste Termo, conforme recomendações da 

CONEP. 

São Cristóvão,      de                         de              . 

Assinatura do (a) participante: _____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ______________________________________________  

mailto:tatyana12sa@hotmail.com
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Anexo 2 

Questionário 

 

                UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE                     

                       PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

                   MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA  

DIAGNÓSTICO DO PERFIL DE LEITORES DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

QUÍMICA LICENCIATURA. 

Nome: 

______________________________________________________________________  

Formação Inicial 

(graduação):___________________________________________________ 

Atividade atual (nível(is) em que ensina :__________________________________  

Idade: ____________________________________ 

Data:______________________________ 

 

Obs: Este Questionário é parte integrante de uma pesquisa feita pela mestranda Tatiana 

Andrade orientado pela professora Dr° Marlene Rios Melo, para a aquisição do título de 

mestrado, visando contribuir para a melhoria da formação dos professores de Química 

Licenciatura na  UFS (Universidade Federal de Sergipe). 

 

QUESTIONÁRIO 

1- O que você entende sobre leitura?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Em que momentos da graduação você se depara com momentos de leitura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Você acha necessário que as disciplinas da área de exatas trabalhem a leitura de 

textos em sala? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- Que tipo de leitura geralmente os professores das disciplinas de ensino 

costumam trabalhar? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    

5- Que tipo de leitura os professores das disciplinas de exatas costumam 

recomendar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6- Você costuma ler os textos sugeridos pelo professor? Se sim de que forma são 

feitas essas leituras? E se não Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7- Com que finalidade você faz essas leituras? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8- Você consegue se apropriar dos temas tratados nos textos lidos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9- Que tipo de leitura você costuma fazer por conta própria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Na sua visão qual o papel da leitura na formação de professores de química? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11- Como a leitura é trabalhada na sua graduação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12- Que disciplinas do seu curso trabalham com momentos de leitura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13- A leitura pode ser considerada uma estratégia de ensino? Por quê? Em sua 

graduação alguma disciplina fez referência à leitura como metodologia? Qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14-  Algumas das disciplinas já cursadas trouxeram para você um conhecimento 

teórico a respeito da leitura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15- Você costuma ter dificuldade para compreender os textos? Se sim o que você faz 

para minimizar essa dificuldade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16- Você acha importante trabalhar a leitura em aulas de química? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17- Você se sente apto a trabalhar a leitura como uma possibilidade de aquisição de 

conhecimento com seus futuros alunos? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

A mente que se abre a uma nova ideia  

Jamais voltará ao seu tamanho original. 
Albert Einstein 

Obrigada pela sua colaboração. 
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