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RESUMO 
 

Enquanto competência básica do currículo escolar, a competência comunicativa deve 

ser trabalhada em todas as disciplinas e áreas de conhecimentos. Em se tratando da Didática 

das Ciências Naturais não é diferente. Aprender Química, por exemplo, implica o 

desenvolvimento de habilidades para ler, falar e escrever usando a linguagem científica e os 

padrões específicos da comunicação nessa área. Dessa forma, os estudantes devem aprender a 

ler e compreender textos dos livros didáticos de Química para aprender e se desenvolver como 

cidadãos na sociedade do século XXI, o que requer o domínio do conhecimento profissional do 

professor de Química. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar e caracterizar 

conhecimentos profissionais de licenciandos em Química da UFRN, para ensinar a habilidade 

de ler, de forma compreensiva, textos dos livros didáticos dessa disciplina. O estudo de natureza 

exploratória usou, como técnica de coleta de dados, o questionário. As respostas foram tratadas 

segundo a Análise de Conteúdo e estatística descritiva. Os resultados fundamentais apontam 

fragilidades teóricas e procedimentais dos licenciandos para ensinar e ajudar os estudantes do 

Ensino Médio a ler de forma compreensiva os textos dos livros didáticos de Química. Essa 

situação chama a atenção para um novo conhecimento do ensino de Química como profissão. 

Com base nesses resultados, é proposto um conjunto de orientações, fundamentadas na teoria 

de Assimilação por Etapas das Ações mentais e dos conceitos de P.Ya Galperin, capazes de 

ajudar os professores de Química nessa nova função.  

 

Palavras-chave: Conhecimento Profissional. Formação Inicial. Leitura compreensiva. Galperin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

While core competences of the school curriculum, the communicative competence 

should be worked in all disciplines and area of knowledge. There is a consensus on teaching 

techniques of natural sciences. That learning sciences, including, chemistry, it involves the 

development of skills to read, speaking and to write using a scientific language and the specific 

standards of communication in this area. Therefore, the students must learn to read and 

understand the texts of the textbooks of chemistry to learn and developing as citizens in the 

society of the twenty-first century. The research was based in a study with the objective to 

identify and characterize professional knowledge of  undergraduates in chemistry of UFRN to 

learn the ability to read the texts about textbooks this discipline comprehensively.  The study 

of exploratory nature used as dada collection technique the questionnaire. The answers were 

treated according to content analysis and descriptive statistics. The fundamental results show 

theoretical weakness and procedural of chemistry graduates to learn and to help the average 

school students to read this sympathetically the texts of textbooks of chemistry. This situation 

draws attention to a new knowledge of the chemistry teaching as a profession. Based on these 

results, we propose set guidelines based on assimilation theory stages of mental action and 

concepts P.YA Galperin that can help chemistry teachers in this role. 

 

KEYWORDS: Professional Knowledge. Initial Training. Comprehensive reading. Galperin. 
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1. INTRODUÇÃO  

A competência comunicativa enquanto componente básico exige de sua formação e 

desenvolvimento todas as disciplinas e áreas de conhecimentos do currículo escolar. Ler, 

escrever e falar são três dimensões essenciais da comunicação, que caracterizam a sociedade 

do século XXI. Nesse sentido, existe um consenso, na Didática das Ciências Naturais, de que 

aprender ciências supõe o domínio da comunicação como parte da enculturação científica. 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011).  

Aprender ciências e Química também exige que o estudante saiba ler de forma 

compreensiva, uma vez que a própria natureza dessa ciência significa ter domínio de sua 

linguagem. “É importante ler nas aulas de Química, pois, apoiado na ideia de que o pensamento 

Químico desenvolve-se de acordo com a necessidade de resolver novos problemas apresentados 

pelo meio socioculturais em instalação”. (MALDANER, 2000, p.158).  

Existe a necessidade de saber compreender o que se lê, uma vez que a leitura é, 

efetivamente, via de conhecimento para que o indivíduo se torne capaz de resolver problemas 

em nossa sociedade contemporânea, onde o conhecimento químico, já criado até aqui, insere a 

humanidade em um mundo modificado tecnologicamente. Como ainda ressalta Maldaner 

(2000, p.159), o acesso ao conhecimento Químico é o que tornará possível a sua participação 

nas decisões que afetam o meio social e natural bem como a qualidade de vida. 

 A falta de compreensão leitora do estudante é uma das causas mais importantes do 

fracasso escolar em todas as matérias, inclusive na área de ciências. O fato de os nossos 

estudantes não entenderem os textos dos livros didáticos, e muito pouco as nossas explicações 

orais constitui um motivo de preocupação para os professores de ciências. (MOYA, 2003.p.18). 

Autores, como Mortimer (1998) e Chassot (2003), vêm apontando também preocupação 

com a linguagem em sala de aula, atribuindo-lhe um papel preponderante nos problemas de 

aprendizagem. Caso não seja possível apreender os significados das palavras, não se conseguirá 

aprender seus significados científicos.  

 Ensinar e aprender ciências são basicamente um processo de comunicação entre 

estudantes e professor e seus companheiros. Na sala de aula de Química, fala-se muito sobre 

observações, descrições, argumentações e justificação, e ter o domínio dessa linguagem 

propicia também um maior domínio das ações descritas acima, constituindo-se parte do saber 

científico para interpretar, explicar ou prever um fenômeno estudado.   

 A preocupação com a leitura é justificada pela importância que ela exerce para o êxito 

escolar, uma vez que é uma atividade fundamental para o aprendizado de todos os conteúdos. 
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Em cada etapa escolar o aluno precisa desenvolver mais sua capacidade de ler. O compromisso 

com a competência comunicativa de todos os estudantes deve ser uma das principais 

responsabilidades da escola. (Machado, 2012.p.2).  

É consensual a importância da prática da leitura em todas as áreas do saber; inclusive, 

na Química, é reforçada nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), 

sobressaindo:  

IV – valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber; 

(BRASIL, 2013. p. 178). 

Pode-se considerar a leitura compreensiva como atividade essencial e fundamental 

nessa relação do estudante com o mundo para seu desenvolvimento integral da sua 

personalidade. É ainda uma atividade de estudo que contribui para o estudante aprender de 

forma consciente. 

Partindo de minha experiência na condição de professora de Química do Ensino Médio, 

tinha uma inquietude em relação aos resultados da maioria dos estudantes em relação às tarefas 

em que era exigido leitura compreensiva. Um dos casos mais evidentes era a atividade do tipo 

seminários. Após as apresentações, ficava observando o quanto os alunos tinham dificuldade 

em expressar o que acabavam de ler, limitando-se a uma leitura de forma mecânica do resumo 

preparado, apresentando muita dificuldade em verbalizar ou escrever sobre o que acabara de 

ler. Era notória a baixa compreensão do estudante ao ler um texto; a maioria só decodificava a 

leitura do texto, atribuindo pouco ou nenhum sentido e significado a essa atividade. Esse 

diagnóstico não era observado, apenas, em uma série do Ensino Médio, mas com os estudantes 

de todos as séries, ou seja, da primeira, segunda e terceira séries do Ensino Médio. 

Esse fato levou-me a refletir sobre minha função enquanto professora na mediação do 

ensino e aprendizagem, impulsionando-me a querer estudar mais, buscar e pensar propostas de 

como apoiar esse processo na aprendizagem da Química com base na leitura de textos dessa 

ciência.  

Dessa forma, constatei e me sensibilizei com o fato de ter que ajudar meus estudantes a 

ler e compreender, e reconhecer que essa é uma nova função dos professores de todos os campos 

de conhecimentos não limitado aos professores de Língua Portuguesa. Isso implica um certo 

conhecimento profissional, necessário enquanto referência.  

A problemática de dificuldade de compreensão de textos por parte dos estudantes é 

evidenciada, também, em âmbito internacional, como aponta Maturano e Mazzitelli em um de 

seus trabalhos, 
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“Los procesos que hacen a la comprensión de los textos científicos preocupan a los 

docentes en distintos niveles educativos y como lógica consecuencia a los 

investigadores. Los resultados de numerosos diagnósticos que ponen de manifiesto la 

dificultad de los estudiantes para comprender este tipo de textos, nos ha impulsado al 

estudio de ciertos aspectos de los procesos que ponen en juego los lectores cuando 

leen textos científicos”. (MATURANO e MAZZITELLI, 2003. p.91). 

 

Na perspectiva histórico-cultural, o termo aprendizagem corresponde à atividade do 

estudante sob mediação do professor e em interatividade comunicativa com outros colegas no 

contexto escolar. “A aprendizagem, no contexto escolar, é um processo ativo, reflexivo e 

regulado, de apropriação e recriação da experiência humana (cultura) elaborada pelas gerações 

precedentes e atuais sob condições de orientação e interação social, na qual se integram os 

fatores efetivos e cognitivos”. (NÚÑEZ ,2012). Nesse processo, a leitura compreensiva exerce 

um importante papel.  

 Nesse sentido, os conceitos e princípios teóricos dessa abordagem do desenvolvimento 

humano encontram-se, principalmente, nos trabalhos de Lev Semionovich Vygotsky (1987, 

1988) de seus colaboradores (Luria, 1987, 1994); (Leontiev, 1978); (Vygotsky, Luria e 

Leontiev, 1989). Uma das contribuições fundamentais dessa perspectiva é relacionada à 

concepção do processo de conhecimento como produção simbólica e material estabelecida na 

dinâmica das interações entre as pessoas. Neste sentido, o foco das atenções, na sala de aula, 

não estaria no professor, nos alunos ou no conteúdo, mas, sim, no movimento das interações 

que ocorrem ao longo do processo. Nesse movimento interativo, a atividade cognitiva dos 

sujeitos vai sendo constituída a partir do outro e através da linguagem. 

  Nesse contexto, a linguagem assume um papel constitutivo na elaboração conceitual 

e, não apenas o papel comunicativo ou de instrumento. Para tanto, é necessário incentivar e 

inserir a leitura de textos dos livros didáticos nas aulas de Química, com o intuito de orientar e 

formar o estudante mais ativo e consciente de suas leituras e, assim, ajudar na assimilação da 

aprendizagem escolar de conteúdos significativos. Uma leitura que lhe proporcione motivação, 

alegria e prazer ao aprender.  

Como destacado anteriormente, a leitura é uma atividade indispensável em nossa cultura 

contemporânea. Por meio da leitura, um indivíduo é capaz de adotar uma postura pessoal diante 

de tudo o que foi escrito na humanidade. Portanto a leitura está atrelada a todo o processo de 

assimilação da cultura em que vivemos.  (PACHECO et al. 1991. p.3). 

Efetivamente, um dos objetivos do ensino de ciências é firmar indivíduos aptos a 

desenvolver ideias adequadas sobre o processo de construção do conhecimento científico, de 

acordo com Petit (2003), existem três motivos importantes para se praticar a leitura:  
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“hay tres motivos importantes para leer: enprimer  lugar,  es  un  instrumento  de  

acceso  al  conocimiento;  en  segundo  lugar  nos  permite apropiarnos  de  la  lengua  

y,  además,  es  un  camino  privilegiado  para   la  construcción  de  la subjetividad.  

Los lectores autónomos, aquellos que han desarrollado distintas  estrategias  de lectura  

que  favorecen  su  comprensión  y  que  se  mueven  entre  los  libros  con  soltura  y  

sin acompañamiento,  arman  y  desarman  sus  itinerarios  de  lectura  guiados  por  

sus  intereses,  sus inquietudes  y, en definitiva, por sus necesidades.  La lectura es un 

intento de recuperación de sentido que se transforma de acuerdo con la subjetividad 

del  lector,  quien  mientras  lee está  en  diálogo  con  el  conjunto  de  las experiencias  

psíquicas  y  las  situaciones significativas que convoca el acto de leer y el sentido de 

lo que lee”. (PETIT, 2003). 

 

Considerando a importância da leitura compreensiva para aprender, e enquanto 

ferramenta do desenvolvimento integral dos estudantes, muitas pesquisas apontam para sérias 

dificuldades dos estudantes como bons leitores.  

As dificuldades, em termos de competências, diagnosticadas em documentos oficiais 

como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) são constatações de que os 

alunos leem em níveis inferiores aos requeridos no Ensino Médio; por isso, eles não conseguem: 

a) localizar informações explícitas em textos informativos; 

b) inferir informações; 

c) usar elementos não verbais (gráficos, tabelas, figuras) para compreender o texto; 

d) estabelecer relações de causa e consequência; 

e) comparar dados do texto; 

f) identificar o tema de um texto expositivo ou informativo; 

g) compreender o sentido de uma expressão metafórica; 

h) distinguir o fato da opinião relativa a ele; 

i) reconhecer diferenças no tratamento atribuído ao mesmo tema em textos distintos; 

j) identificar a finalidade de um texto informativo longo e de estrutura complexa, como os dos 

livros didáticos; 

k) diferenciar a parte principal das secundárias em textos informativos; etc. 

Ademais, destacam-se dificuldades relacionadas à compreensão de livros didáticos. 

Kleimam (2011, p. 256) aponta três dificuldades para compreensão de textos didáticos bastante 

comuns: 

a) Incapacidade de perceber elementos globais ou macrotextuais do texto (estrutura e 

tema). 

b) Inaptidão para compreender os elementos microtextual (palavras). 

c)  Problemas num nível global e o localizado.  
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Essas três dificuldades estão relacionadas a aspectos da materialidade textual. Como por 

exemplo:  

 O cenário global 

 Está relacionado à capacidade de perceber que o texto tem uma estrutura e que as 

diversas partes estão organizadas. O aluno lê palavra por palavra, ou frase por frase, sem ter 

uma ideia já formada sobre o caminho que o autor trilhou, para onde e como está querendo 

levá-lo. Quando se depara com termos que desconhece, desiste, esquece o que já havia lido. 

 Daí, a importância de chamar atenção do aluno para a organização do texto didático, 

geralmente subdividido em tópicos bem destacados (devido às cores, tamanhos das letras, 

posição da página), e de fazer perguntas sobre as possíveis contribuições desses subtópicos ao 

tema geral, indicado no título.  

 O local: as palavras 

 O texto pode apresentar dificuldades de processamento para o aluno que não lê com 

proficiência na medida em que toda palavra é essencialmente polissêmica, ou seja, uma palavra 

pode significar coisas diferentes dependendo de quem usa, quando, onde, etc. Também muda 

segundo o contexto em que está inserida.  

 Ler e compreender textos científicos não é fácil para os estudantes. Esses textos, 

contendo um vocabulário científico, gráficos, fórmulas, equações, são difíceis de compreender 

por pessoas não formadas em ciências. (Sutton, 1992; Sanmartí, 2003).  

 Definiu-se utilizar, como fonte de leitura, os textos complementares do livros didáticos 

devido este representar a principal fonte de trabalho com o material impresso na sala de aula. 

Nesses livros, os textos expositivos apresentam elementos importantes na aprendizagem do 

conhecimento Químico.  

Ensinar a ler de forma compreensiva é, de fato, um tipo de habilidade importante e 

essencial para a apropriação de conhecimentos. Esse tipo de leitura contribui para a formação 

de estudantes conscientes de suas realidades, tornando-se uma ferramenta indispensável para 

obtenção e comunicação de informações visando ao acesso ao conhecimento. Além disso, 

favorece o letramento científico nas aulas de Química com atividades envolvendo leitura. 

O contexto de leitura compreensiva de textos complementares, encontrados nos livros 

de Química, infere-se a necessidade de pesquisas que contribuam e ajudem os profissionais da 

educação a estabelecer a diferença em seu espaço de trabalho no intuito de proporcionar aos 

seus estudantes novos cenários de aprendizagens. 

Conforme explicitado anteriormente, é evidente que a formação inicial de professores 

de Química deve ter para ensinar e ajudar os estudantes do ensino médio a ler textos dos livros 
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didáticos dessa disciplina, para aprender e se desenvolver como personalidade integral. Bolívar 

e Bolívar (2012) explicam ser difícil para os estudantes desenvolver as competências 

necessárias para o século XXI se os professores responsáveis pela educação carecem dessas 

competências. No mesmo sentido, Darling- Hammond (2001) alerta o fato de os professores 

não poderem ensinar o que não sabem; dessa maneira, a formação inicial e continuada deve 

desenvolver, nos professores, as competências para promover as mudanças e as inovações 

pedagógicas necessárias à escola desse século.  

Esta dissertação de mestrado tem como foco o conhecimento profissional de estudantes 

do curso de licenciatura em Química, necessários para ensinar e ajudar os estudantes a ler de 

forma compreensiva textos dos livros didáticos de Química. Esse estudo, de natureza 

exploratória, coloca em discussão novos conhecimentos que podem ser parte da base de 

conhecimentos da profissão de ensinar Química, derivados de novas funções desse futuro 

professor na escola.  

Sendo assim, definiu-se o seguinte problema da pesquisa: Quais são os conhecimentos 

profissionais que têm os estudantes de um curso de licenciatura em Química, capazes de ajudar 

e ensinar estudantes do Ensino Médio.  

1.1.Objetivo Geral 

 

Estudar e caracterizar o conhecimento de futuros professores para ensinar a ler de forma 

compreensiva os textos complementares de Química no Ensino Médio e elaborar uma 

referência para contribuir com o ensino da leitura nas aulas de Química.  

 

1.2.Objetivos Específicos 

 

1. Identificar como os futuros professores avaliam-se como leitores. 

2. Determinar como futuros professores avaliam habilidades para ensinar a leitura 

compreensiva. 

3. Caracterizar a compreensão dos futuros professores sobre o que é ler de forma 

compreensiva.  

4. Caracterizar a importância que os professores atribuem à leitura na aprendizagem de 

Química. 

5. Identificar o modelo operacional da ação “leitura compreensiva” que orienta os 

licenciandos.  

6. Elaborar uma Base Orientadora para ensinar a ler de forma compreensiva os textos 

complementares nos livros de Química como referência para o ensino de Química de 
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acordo com a Teoria de Assimilação por Etapas das Ações mentais e dos conceitos de 

P.Ya Galperin.  

No intuito de organizar as reflexões e discussões desenvolvidas na pesquisa, a presente 

dissertação está organizada em oito capítulos.  

O primeiro capítulo equivale a introdução que visa apresentar o cenário e a necessidade 

dessa pesquisa. O segundo capítulo trata da linguagem científica, especificando a linguagem 

Química, bem como as características desse tipo de linguagem, e, ainda, a sua relação com a 

leitura. Ademais, fala do letramento científico e ensino de Química como elemento integrante 

da enculturação científica no novo século XXI e finaliza abordando o texto, como um elemento 

da comunicação; são apresentadas definições, os tipos mais comuns de textos, os formatos e os 

principais gêneros, além de enfatizar o texto do tipo expositivo, em virtude de ser apresentado 

em maior de circulação nos textos didáticos.  

 O terceiro capítulo segue com categorias estruturantes. Nesse caso, a base do nosso 

trabalho, a leitura. Existem várias definições de leitura compreensiva e modelos de estratégias 

desse tipo de leitura para se realizar uma leitura de forma efetiva e compreensiva para aprender 

Química. Dessa forma, essa abordagem permitiu pensar e planejar o produto para a orientação 

de textos de Química como referência de leitura.  

O quarto capítulo discute o conhecimento (saberes) profissional como elemento chave 

da profissionalização e a identidade profissional na formação inicial do professor de Química. 

Dessa forma, o capítulo é, de fato, estratégico na compreensão e desenvolvimento da pesquisa, 

em especial, no marco teórico do nosso estudo.  

Dando sequência, o quinto capítulo segue nosso referencial teórico como metodologia 

para elaboração do produto. No caso, a Teoria da Formação por Etapas das ações Mentais, 

proposta pelo estudioso da psicologia soviética, P. Ya. Galperin, tem como foco o papel da 

orientação na aprendizagem dos estudantes. Essa teoria da aprendizagem dará suporte para 

planejar e elaborar a base de orientação de leitura compreensiva.  

 O capítulo seis refere-se ao percurso metodológico da pesquisa, ou seja, o caminho para 

atingir os objetivos, caracterizando os instrumentos de coleta de dados e a forma de análise dos 

resultados. O sétimo capítulo trata da análise e discussões dos resultados desse estudo. Por 

último, têm-se as considerações finais.  
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CIÊNCIAS PARA APRENDER QUÍMICA 
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2. A LINGUAGEM, O TEXTO E A LEITURA NO ENSINO DE CIÊNCIAS PARA 

APRENDER QUÍMICA 
 

Neste capítulo, aborda-se importantes categorias para ensinar e aprender ciências, a 

linguagem, o texto e o letramento. Essas categorias estão diretamente relacionadas à leitura, 

nosso objeto de estudo, que será tratada no capítulo seguinte. A princípio, tem-se a relação do 

letramento científico com o ensino de Química como elemento integrante da enculturação 

científica no novo século XXI. Em seguida, a linguagem científica, especificando a linguagem 

Química, bem como as características dessa linguagem. 

 Por último, a categoria texto como elemento da comunicação. São apresentadas 

definições, os tipos mais comuns de textos, os formatos e principais gêneros, enfatizando o 

texto expositivo, pelo fato de ser o mais usado nos textos didáticos. Destaca-se as definições 

apresentadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) para cada formato 

e tipologia textual devido ao número extenso de autores que definem essa categoria.  

É oportuno fazer uma reflexão sobre a importância da linguagem, do texto buscando 

relacionar com a comunicação, uma vez que a leitura é um elemento da comunicação científica.  

 

2.1. O letramento científico, a leitura e a aprendizagem da Química 

 

A competência leitora decorre do investimento ao longo da vida, portanto está em 

constante aprimoramento; sabe-se que o conceito de leitura associa-se a letramento, 

consequentemente, ao aprender Química.  

Para Soares (2014), o termo letramento tornou-se necessário em face de uma nova 

realidade social em que não basta, apenas, saber ler e escrever, é preciso, também saber fazer 

uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura que a sociedade faz 

continuamente.  

De acordo com a autora, letramento é, “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a 

ler e escrever: estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita”. (SOARES, 2014.p.18).  

Muitas são as discussões sobre o termo letramento, é um permanente desafio, enfrentado 

mundialmente, para a universalização do letramento- do acesso pleno às habilidades e práticas 

de leitura e de escrita. 

A autora caracteriza o letramento em duas dimensões: a dimensão individual e a 

dimensão social. Quando o foco é posto na dimensão individual, o letramento é visto como 

atributo pessoal, parecendo referir-se “simples posse individual das tecnologias mentais 
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complementares de ler e escrever”. Quando o foco se desloca para a dimensão social, o 

letramento é visto como fenômeno cultural, como conjunto de atividades sociais que envolvem 

a língua escrita, e de exigências sociais do uso da língua escrita. (SOARES, 2014.p.66). 

Na maioria das definições atuais de letramento, uma ou outra dessas duas dimensões é 

priorizada. A leitura, do ponto de vista da dimensão individual de letramento, é um conjunto de 

habilidades linguísticas e psicológicas, que se estendem desde a habilidade de decodificar 

palavras escritas até a capacidade de compreender textos escritos. E a leitura na dimensão social 

é caracterizada como um conjunto de práticas para o funcionamento e a participação adequados 

na sociedade para produzir resultados importantes como desenvolvimento cognitivo e 

econômico, progresso profissional, cidadania. 

O conceito de letramento no sentido da prática social está muito presente na literatura 

de educação científica. Shamos (1995) considera que um cidadão letrado não apenas sabe ler o 

vocabulário científico, mas é capaz de conversar, discutir, ler e escrever coerentemente em um 

contexto não técnico, mas de forma significativa. Isso envolve a compreensão do impacto da 

ciência e da tecnologia sobre a sociedade em uma dimensão voltada para a compreensão pública 

da ciência dentro do propósito da educação básica de formação para a cidadania.  

O letramento científico é concebido pelo Pisa (2012) como sendo a “Capacidade de 

empregar o conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, 

explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões 

científicas”. 

O letramento científico pressupõe que os alunos tenham capacidade de fazer uso prático 

e social dos conhecimentos científicos e, assim, sejam capazes de interpretar o mundo e os 

fenômenos científicos que os cercam. Acredita-se que com, a aquisição da leitura essa 

capacidade seja alcançada. 

 

“O letramento científico requer não apenas o conhecimento de conceitos e teorias da 

ciência, mas também o conhecimento sobre os procedimentos e práticas comuns 

associadas à investigação científica e como eles possibilitam o avanço da ciência. 

Assim, indivíduos que são cientificamente letrados têm o conhecimento das principais 

concepções e ideias que formam a base do pensamento científico e tecnológico; de 

como tal conhecimento foi obtido e do grau em que tal conhecimento é justificado por 

evidência ou explicações teóricas”. (PISA, 2015).  

 

São esses tipos de práticas, como o conhecimento teórico e procedimentais da ciência, 

que devem ser desenvolvidas nos alunos pelas escolas, formando indivíduos capazes de fazer 

escolhas conscientes para resolução de problemas no seu universo visando êxito na sua vida.  
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Letrar é função de todos os professores, além de pensar os sentidos de se ensinar 

Ciências na sociedade contemporânea, em consonância com as necessidades formativas dos 

nossos estudantes. Esse deve ser o grande desafio dos professores e pesquisadores. Assim, 

letramento científico não considera, apenas, o domínio da linguagem científica, mas também 

abrange a prática social, envolve processos cognitivos e domínios de alto nível (SANTOS, 

2007).  

Espera-se que o letramento em leitura permita que as pessoas contribuam, ativamente, 

para a sociedade como cidadãos, bem como atendam às suas próprias necessidades. E a Química 

enquanto ciência moderna, exige esse posicionamento do estudante: a transformação para 

atender às necessidades da sociedade atual.   

Um indivíduo com letramento em ciências de acordo com Pisa (2012. p.46):   

 

 Possui conhecimento científico e utiliza esse conhecimento para identificar questões, 

adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões 

baseadas em evidência científica sobre questões relacionadas a ciências.                                           

 Compreende os traços característicos das ciências como forma de conhecimento 

humano e investigação. 

 Demonstra consciência de como ciência e tecnologia moldam o ambiente material, 

intelectual e cultural. 

 Demonstra interesse por questões relacionadas a ciências como um cidadão consciente.  

Para o Pisa, o letramento em leitura inclui um largo conjunto em competências, da 

codificação básica ao conhecimento de palavras, estruturas e características linguísticas e 

textuais, para o conhecimento sobre o mundo. Ela também inclui competências metacognitivas, 

como a clareza e a habilidade para usar uma variedade de estratégias apropriadas na 

compreensão de textos. (PISA, 2012.p.3).  

O estudante, que é também leitor, deve ser visto como um sujeito ativo, porque compete 

a ele não só a tarefa de descobrir “o significado” do texto, mas também entender os sentidos a 

partir de seu envolvimento. Com a atividade de leitura, os alunos aprendem e conhecem os 

valores e ideais que integram a sociedade, como também outros tipos de informações. Essa 

postura é apontada por Wildson (2007) como objetivo no ensino de Química ao afirmar que: 

 

“Existência de dois grandes objetivos para o ensino em questão: a) o fornecimento de 

informações básicas para o indivíduo compreender e assim participar ativamente dos 

problemas relacionados à comunidade em que está inserido; b) o desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisão para que posa participar da sociedade, emitindo 
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opinião, a partir de um sistema de valores e da informação fornecida, dentro de um 

comprometimento social”. (WILDSON, 2007. p.154).  

  

É função da escola e dos professores promoverem o acesso do aluno ao universo de 

textos que circulam socialmente; entre eles, os textos dos livros didáticos que é o foco deste 

trabalho. É preciso superar essa atitude tradicional de ler, apenas, o livro didático de português, 

ou aquele imposto pelo professor; faz-se necessário incluir textos de diferentes disciplinas com 

as quais o aluno se defronta no cotidiano escolar, ou mesmo fora dele.  

Freire (2011) afirma que: 

 

“Por meio da leitura, além de adquirirmos mais conhecimento e cultura, o que nos 

fornece maior capacidade de diálogo e nos prepara melhor para atingir às necessidades 

de um mercado exigente, experimentamos novas experiências, ao conhecermos mais 

do mundo em que vivemos e também sobre nós mesmos, já que ela nos leva a 

reflexão”. (FREIRE,2011). 

 

Ensinar Química remete a reflexões a respeito da ciência, suas linguagens e relações 

com o cotidiano e formação para a cidadania; a questão sobre “para quem” ensiná-la exige 

ponderações a respeito do sujeito que aprende.  

 

2.2. A linguagem científica 

  

 A linguagem científica constitui uma ferramenta essencial para expressar, discutir e 

debater as ideias científicas, com uma precisão mais adequada que a oferecida pela linguagem 

do cotidiano segundo (GILBERT, 1998; MACHADO e MOURA, 1995; NÚÑEZ e 

RAMALHO, 2004; NÚÑEZ, 2009;). Essa linguagem possui características próprias, 

determinadas sócio e historicamente no processo de desenvolvimento das ciências. Constitui 

uma ferramenta de mediação do fazer ciências, constituído de diversos sistemas dos signos, 

que, quando atrelados, atribuem significados às entidades científicas (NARDI, 2007). 

 A linguagem é o signo principal e de maior valor funcional como mediador da cultura. 

Na atividade, o sujeito procede, isto é, atua sobre a realidade para, a partir daí, adaptar-se a essa 

realidade e, ao modificá-la, modifica a si mesmo por meio de instrumentos psicológicos 

mediadores. Esse processo, concebido como mediação instrumental, executa-se por meio de 

“ferramenta” que Vygotsky (1984) chama de mediadores simples (recursos materiais) e 

mediadores sofisticados (a linguagem). Os mediadores são instrumentos para modificar a 

realidade e não, apenas, para copiá-la, sendo adquiridos pelos indivíduos no seu convívio 

sociocultural. Todavia, a linguagem é um instrumento primordial no processo de internalização 
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da atividade e nos mecanismos de aprendizagem por compreensão (NÚÑEZ e RAMALHO, 

2004). Porém, ao utilizar a linguagem científica, se o aluno não conseguir abstrair os requisitos 

necessários e suficientes que se inserem em uma definição de um determinado conceito, não 

poderá aplicá-los de maneira consciente na sua realidade (NÚÑEZ, 2009). 

  O uso apropriado da linguagem favorece, em geral, a aprendizagem de qualquer 

disciplina inclusive a cientifica. Deve-se, pois, orientar os alunos quando cometem erros de 

acordo com a norma padrão em sua forma de expressão oral e escrita, e elogiar quando se 

expressarem de forma adequada. 

 Nesse tipo de linguagem há preferência pelo uso de formas impessoais, ao contrário da 

linguagem cotidiana, que prefere as formas pessoais. Observa-se, claramente, a presença da 

forma impessoal nas descrições de experimentos.  

 A linguagem científica proporciona ao ensino um conjunto de signos, símbolos e regras 

que permitem criar e ler o conteúdo da aprendizagem. A linguagem da Química propõe, através 

de modelos – representados por equações, fórmulas estruturais, gráficos e figuras, entre outros 

–, o mundo como é compreendido pela ciência. Para o estudo, e consequentemente para a 

aprendizagem da ciência química, é indispensável compreender a linguagem dessa ciência. 

Segundo alguns autores, as dificuldades de aprendizagem da linguagem da química estão 

associadas à distinção em relação à linguagem comum, à especificidade quase hermética da 

primeira e, possivelmente, às dificuldades em se construírem as necessárias relações entre os 

entes químicos do mundo microscópico e os do macroscópico (Mortimer, 1998; Chassot, 2003; 

Roque e Silva, 2008). 

  A grande importância dessa linguagem é o vínculo que permite uma comunicação em 

nível mundial com os demais membros da comunidade científica, sendo imprescindível para 

entender o conteúdo do que é exposto. Já que a Química é uma ciência, saber ler essa linguagem 

é essencial para compreendê-la.   

 

2.3.  A linguagem Química como linguagem científica e comunicação 

 

 Como toda e qualquer ciência, além de seus métodos investigativos e suas teorias e 

modelos, a Química apresenta uma linguagem própria, rica em símbolos, por exemplo.  

 A linguagem científica e a comunicação constituem parte substancial do trabalho 

científico como destacado anteriormente. A Química, como disciplina científica, tem seus 

padrões temáticos e modelos, sua linguagem, assim como seu padrão estrutural. Segundo 

Lemke (1997), para que a aprendizagem das ciências tenha lugar em sala de aula, é necessário 
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que os alunos disponham de conhecimentos sobre o tema, e também sobre os gêneros da 

linguagem científica. Para o autor, a linguagem Química ajuda a organizar o raciocínio. 

 Para construir, comunicar conceitos e teorias, a Ciência, no caso da Química, utiliza 

representações semióticas externas (baseadas em sistemas de signos), tais como: nomes, 

diagramas, gráficos, equações, ilustrações, enunciados, dentre outras, demandam interpretações 

bastante específicas no âmbito dessa ciência, que perpassam tanto a sua representação simbólica 

como da imagem que representam. Assim, aprender química é também aprender a linguagem 

dessa ciência. Segundo Sanmartí (2011), a construção do conhecimento científico é fortemente 

inter-relacionada com a aprendizagem da linguagem usada para comunicar.  

 Aprender a linguagem da Química implica compreender, também, os textos produzidos. 

Dessa forma, a aprendizagem da Química não se separa das formas diversas tampouco da 

estrutura (semântica e sintaxe) da linguagem dessa área de conhecimento. Entender esses textos 

requer uma leitura compreensiva. 

 Não somente é interessante que os alunos conheçam as características da linguagem 

científica, mas também que aprendam a utilizar essa linguagem científica em função de suas 

finalidades: escrever um relatório, descrever experimentos, argumentar uma afirmação, 

generalizar modelos, comparar fenômenos, classificar elementos, propor hipóteses, tomar 

descrições, etc. Todas essas atividades exigem saber fazer uma leitura efetiva de forma 

compreensiva que possibilite o desenvolvimento dessas atividades.  

 A linguagem da Química propõe, através de modelos – representados por equações, 

fórmulas estruturais, gráficos e figuras, entre outros –, o mundo como é compreendido pelo 

químico. Para o estudo e, consequentemente, para a aprendizagem da ciência química, é 

indispensável o aprendizado da linguagem dessa ciência. 

 Por que falar sobre a linguagem se a aula é de química? Mol, átomo, soluções, 

equilíbrio, partículas, energia de ativação, entre outros. São palavras que constituem o cotidiano 

de educadores de química, palavras que são utilizadas nas aulas, conceitos que se pretende 

‘ensinar’ aos alunos. 

 Cabe ao professor de Química criar oportunidades para que os alunos exerçam a leitura 

em sala de aula.  Deve-se entender o educador de química como um leitor capaz de mediar o 

ato de ler em sala de aula, que busca viabilizar a utilização dos textos (artigos científicos) em 

sala de aula, contudo adaptando o texto de acordo com as necessidades inerentes à condução 

dos conteúdos a serem discutidos. 

 Em geral, considera-se que a química é difícil porque ela é, ao mesmo tempo, um 

conhecimento específico (refere-se a uma grande variedade de substâncias materiais) e muito 
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abstrato (tem com base em um "átomos" para aqueles que não têm acesso), e que a relação entre 

mudanças observadas e as explicações não é óbvia, fala sobre as mudanças de produtos 

químicos com uma linguagem simbólica diferente do que os alunos sabem. 

 Como afirma Borsese (2000), “a linguagem é específica da química, uma vez que cada 

símbolo contém um grande número de significados, não só dá nome às transformações da 

matéria a nível macroscópico e microscópico, mas que registrou, codificada e transformada em 

elementos de pensamento e de comunicação ".  

  Quando o aluno não se apropria dessa linguagem e do significado das várias 

representações, tende a apresentar dificuldade para o estabelecimento de relações nas 

representações internas e nas externas. No Ensino Médio, muitas vezes, essas representações 

estruturais simbólicas são apresentadas sem a explicação necessária para sua construção e sua 

compreensão (Roque e Silva, 2008).  

 García e Palácios (2006) ressaltam o fato de alguns autores fazerem referência às 

dificuldades apresentadas por alunos no trabalho com representações semióticas na 

aprendizagem de Química, são elas:  

• Não compreenderem a natureza mediática e metafórica das representações semióticas.  

• Ao analisarem várias representações, centrarem-se em apenas numa delas (a mais familiar e 

concreta) e em suas características superficiais (não nas mais relevantes). 

• Igualmente, ao usarem diferentes representações, não conseguem coordená-las e integrá-las.  

Somente realizam conexões entre elas quando enfrentam o processo de resolução de problema.  

 A formação de representações consiste na elaboração de uma representação de um 

registro dado. Nesse processo, seleciona-se um conjunto de caracteres ou signos dentro de um 

sistema semiótico, para representar as características principais de um objeto. Em Química, essa 

atividade inclui atribuição de nomes às substâncias, construção das fórmulas estruturais das 

substâncias e codificação de relações ou propriedades de uma transformação química (reação 

química). Outro exemplo, é o processo de construção de gráficos e de diagramas com os 

resultados de um experimento. 

 Como sinaliza Núñez, Ramalho et al. (2011), o tratamento da representação: diz 

respeito à transformação da representação no mesmo registro em que estava formulada – 

transformação interna de um registro. O tratamento da representação é uma atividade necessária 

no processo de resposta a perguntas e à solução de problemas em Química e está orientada para 

ampliar a informação e a representação de um objeto dentro de um mesmo sistema semiótico.  

 A conversão da representação: é a transformação da representação em uma 

representação de outro registro (de um sistema semiótico diferente). Nessa atividade, conserva-
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se a totalidade ou somente uma parte do conteúdo da representação inicial. É uma 

transformação externa a um registro. Na Química, a conversão se manifesta na tradução, na 

ilustração, na codificação e na transposição das representações. Por exemplo, ao se construir 

um gráfico com base nos resultados de um problema; ao se interpretar e se descrever, na 

linguagem oral, o diagrama da estrutura de uma substância; ao se representar mediante equações 

um enunciado escrito. 

 A seguir têm-se alguns exemplos da representação linguagem Química: 

 

Relação matemática: 𝑉 = 𝑘. [𝑎]𝛼 . [𝑏]𝛽                

      

 

                                                                                                 Figura 1: Fórmula                                                           

 Figura 2: gráfico 

 

  

 

 

 

 

                 

                  Figura 3: modelo de reação Química 

                                                                                                             

Disponível em: www.infoescola.com, 2015. 

 

 Deve-se insistir que a ciência é um processo social. Em qualquer caso, fazer adotar 

modos de ciência falando, a razão, observar, analisar e escrever que se aprende em nossa 

comunidade. Ensinar, aprender e fazer ciência, todas elas são ensinadas, aprendidas e 

constituem processos sociais aceitos como membros de comunidades pela da comunicação 

(Lemke, 2006). 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fquimica%2Freversibilidade-das-reacoes%2F&ei=dQRSVf-0JoKxggS7woDQDQ&psig=AFQjCNHhQ1J9JGQ7dW-oub1kSBqyWWVYqg&ust=1431523317997818
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2.4. Características da linguagem científica 

  

 A linguagem científica tem características próprias que as diferencia da linguagem 

comum, características determinadas sócio e historicamente no processo de desenvolvimento 

das ciências. Reconhecer essas diferenças implica admitir que a aprendizagem na escola é 

inseparável da aprendizagem da linguagem e do léxico das disciplinas escolares baseadas nos 

conhecimentos científicos. (Núñez, 2009.p. 45). 

É fato que cada ciência ou conjunto de saberes possui sua própria linguagem, conceitos 

específicos e terminologias apropriadas. Desse modo, é imprescindível, para o entendimento da 

Ciência Química, que seja explicitada a importância de tal vertente, a fim de alcançar certo grau 

de letramento científico por parte dos estudantes. 

As nossas atividades são realizadas no mundo social, em situações concretas, e é através 

da linguagem, nas suas diferentes modalidades, que ocorrem muitas das nossas ações. São as 

situações sociais, com objetivos sociais e com modos sociais de interação, que determinam, em 

grande medida, os tipos de atividades que podem ser realizadas. 

 A linguagem científica tem como principal finalidade informar e comunicar. Têm-se 

como principais característica de acordo com Moya (2003.p.19): precisão, neutralidade, 

universalidade e concisão.  

a) Precisão: talvez seja a qualidade mais importante da linguagem científica. Os cientistas 

de todos os campos têm se esforçado, ao longo da história, por encontrar uma 

terminologia própria para cada termo que corresponda, univocamente, a um conceito ou 

definição com a finalidade de evitar ambiguidades da linguagem vigente. Na linguagem 

científica, se tem uma finalidade absoluta de linguagem literal entendido como o oposto 

da linguagem figurada. O preço a pagar por essa precisão absoluta é a falta de brilho 

literário, já que há necessidade de utilizar sempre o mesmo termo para referir-se a um 

conceito anterior que este se repete outras vezes nos textos científicos. 

b) Neutralidade: a linguagem científica está livre de significados, conotações e laços 

afetivos, frequentes nas mensagens da linguagem comum e literária. Há campos da 

ciência em que essa neutralidade está praticamente alcançada, enquanto determinados 

termos de algumas áreas científicas ao passar a ser usada na linguagem comum 

adquirem conotações efetivas.  Por exemplo, termos como radioativo, voltagem, 

calorias, energia, etc. 

c) Universalidade: a linguagem científica é utilizada por toda a comunidade científica. 

Por isso, para aceitar um novo termo tem que atender-se a algumas normas 
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terminológicas estabelecidas. Essa universalidade tem enormes vantagens, inclusive 

econômica como o caso da aplicação do Sistema Internacional de unidades (SI), os 

símbolos dos elementos químicos, a nomenclatura Química IUPAC, etc. 

d) Concisão: supõe-se que a linguagem científica tende a expressar as ideias com o menor 

número de palavras. Particularmente, portanto, a propensão para substituir frases 

inteiras por uma única palavra ou expressão como, por exemplo, raiz quadrada, 

combustão, centro de gravidade, os símbolos dos elementos químicos (H, He, Li, Be...), 

as fórmulas das substâncias (H2O, Nacl, HCl, entre outros).  

Devido ao conhecimento científico ser formado por um conjunto de estudos teóricos e 

experimentais sobre um objeto, o químico estabeleceu um caminho próprio entre as ciências 

enfrentando dificuldade de interpretação e descrição dos fenômenos de transformação da 

matéria, o que levou à criação de uma linguagem própria para interpretação e compreensão dos 

conhecimentos químicos. (SILVA, et al., 2008).  

Nota-se que é imprescindível apropriar-se dessa linguagem, reconhecer suas 

características como um meio de comunicação para melhor compreensão de fenômenos e 

problemas da vida; essa apropriação é alcançada por meio da leitura.  

Diante dessas considerações, o estudante, situado no contexto das aulas de química, 

aprende através da mediação proporcionada pelo professor e pelos colegas e materializada pela 

linguagem. Não é um indivíduo em relação isolada com o objeto, mas socialmente influenciado 

e que aprende através da mediação com o outro.  

2.5. O Texto 

 

O texto é considerado elemento de interação, marcado pela coesão entre seus elementos 

e pela sua coerência interna/ externa. Uma sequência de frases não pode, portanto, ser chamada 

de texto se não houver uma relação de significados entre elas. “O texto é um evento sócio 

comunicativo, que ganha existência dentro de um processo interacional. Todo texto é resultado 

de uma coprodução entre interlocutores”. (KOCH; ELIAS, 2010.p.13). 

 Segundo Prat e Izquierdo (2000, p.76), o texto é um instrumento que facilita muito a 

tarefa de ensino e aprendizagem em qualquer nível educativo. Utilizar um texto melhora o 

processo comunicativo na aula ao qual possibilita a negociação de significado e permite 

construir conhecimento de maneira pessoal e coletiva, favorecendo ao mesmo tempo as 

conexões e inter-relações entre as estruturas antes e o novo conhecimento que deve assimilar, 

para assim aprender. Para esse autor, o texto é um instrumento que permite elaborar e comunicar 

conhecimento e que também traz conhecimento.  
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É um meio de conhecimento, o texto também é a unidade comunicativa. Para Bronckart 

(1999, p.137) a noção de texto designa toda a unidade de produção verbal que veicula uma 

mensagem linguisticamente organizada e que tende a produzir efeito de coerência em seu 

destinatário. 

Na escola sócio-histórica, os textos são produtos da atividade de linguagem em 

funcionamento permanente nas formações sociais: em função de seus objetivos, interesses e 

questões específicas, essas formações elaboram diferentes espécies de textos, que apresentam 

características relativamente estáveis. (BRONCKART, 1999, p.137).  

Evidentemente, o texto constitui o eixo das atividades de compreensão leitora. A 

Linguística Textual é a ciência linguística que estuda o texto como unidade mínima de 

comunicação. 

A primeira informação importante a ser considerada no momento da leitura é que todo 

texto faz referência a uma situação concreta. Essa situação é o contexto. Há diferentes tipos de 

contexto (social, cultural, estético, político, científico, escolar...) e sua identificação é 

fundamental para que se possa compreender bem o texto. 

No contexto da comunicação científica, o texto científico, muitas vezes, requer uma 

leitura prévia de outros textos com informação sobre o assunto em questão, frequentemente, a 

leitura de um texto científico demanda algum conhecimento teórico sobre o tema que está 

sendo abordado. Esses textos são específicos, construídos com linguagem característica, 

própria de uma comunidade, como será caracterizada mais adiante. Portanto, é um texto que 

requer muita atenção no momento da leitura, por apresentar vários elementos próprios, no caso 

da Química, símbolos, esquemas, fórmulas, etc.  

2.6. Tipologias, formato e gêneros textuais 

 

A tipologia ou sequência textual constitui um modo de caracterizar os mais diversos 

textos em categorias distintas. São muitos os estudiosos que trabalham com essa caracterização, 

(ADAM, 2008; BAKTHIN, 2011; KOCH e ELIAS, 2010; MARCUSCHI, 2008; VAN DIJK, 

1983).  

De acordo com Marcuschi (2008) 

“Tipo textual designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza 

linguística de sua composição{aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relação 

lógica, estilos}. O tipo caracteriza-se muito mais com sequências linguísticas do que 

textos materializados; a rigor são modos textuais [...]”. (Marcuschi, 2008, p.154) 
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Quanto aos tipos de texto, uma das tipologias mais abrangentes é Van Dijk (1983) e 

Adam (2008) que propõem cinco categorias: descritiva, narrativa, expositiva, argumentativa e 

textos instrutivos.Cada um tem sua própria estrutura. Assim, as narrativas são mais facilmente 

compreensível pelo seu apoio e espaço-temporal causal, os últimos expositivos.Estes têm uma 

estrutura mais complexa e diversificada e inclui a informação que, geralmente, é novo e 

desconhecido para os estudantes que também, muitas vezes, se sentem, emocionalmente, mais 

distante a partir deles. 

Entre os textos reais, existem muito poucos que são puros, normalmente são híbridos. 

No processo de leitura e construção de sentido dos textos, leva-se em conta que a escrita/ fala 

baseia-se em forma padrão e relativamente estável de estruturação. Dessa forma, todas as 

produções quer orais, quer escritas, se baseiam em formas padrão relativamente estáveis de 

estruturação de um todo que denominadas de gêneros. 

De acordo com Marcuschi (2008, p.155) 

 

“Genêro textual refere os textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária 

e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos [...]”.  

 

 

Os gêneros existem em grande quantidade, em parte porque os gêneros, como práticas 

sociocomunicativas, são dinâmicos e sofrem variações na sua constituição, que, em muitas 

ocasiões, resultam em outros gêneros, novos gêneros. (KOCH, 2010.p.103). 

Estão, necessariamente, presentes em todas as esferas da comunicação humana, tanto 

nas mais simples, como a das comunicações triviais (o bate-papo, a saudação corriqueira, 

telefonema, o bilhete etc), quanto mais complexas, como a acadêmica (relatório, monografia, 

ensaio, dissertação de mestrado, tese de doutorado, conferência, mesa-redonda etc.). São, 

portanto, textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas.  

Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas em situações 

comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo, em princípio, listagens 

abertas. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, carta comercial, romance, 

bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia, receita culinária, bula de 

remédio, lista de compras, instruções de uso, resenha, edital de concurso, piada, conversação, 

bate-papo por computador, artigo científico e assim por diante.  

Não se deve imaginar que a distinção entre gênero e tipo textual forme uma visão 

dicotômica, pois eles são dois aspectos constitutivos do funcionamento da língua em situações 



34 

 

comunicativas da vida diária. Eles são parte integrante da sociedade e não, apenas, elementos 

que se sobrepõem a ela. 

A seguir são apresentadas as principais características dos textos de acordo com as ideias 

de Van Dijk (1983); Koch (2010); Marcuschi (2008) e para completar, algumas características 

abordadas pelo Pisa (2012). Dessa forma, têm-se:  

a) Texto narrativo 

 Constituído de verbos de ação demarcados no tempo do universo narrado, como também 

de advérbios, como é o caso de antes, agora, depois, entre outros. 

É uma modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu num 

determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Refere-se a objetos do mundo real. 

Há uma relação de anterioridade e posterioridade. O tempo verbal predominante é o passado. 

O texto narrativo acompanha o ser humano desde a mais tenra idade. São exemplos de textos 

narrativos: conto, fábula, crônica, romance, novela, depoimento, piada, relato, reportagem, 

autobiografia, biografia, etc. A narração ainda se caracteriza pela presença conjunta de anáforas 

pronominais e de anáforas nominais. 

De acordo com o Pisa (2009. P.49), “Texto no qual as informações se referem a 

propriedades de objetos no tempo e normalmente respondem a perguntas do tipo “quando?” ou 

“em que sequência?”. 

 

b) Texto Descritivo 

 

Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou 

um objeto. A classe de palavras mais utilizada, nessa produção, é o adjetivo, pela sua 

função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou 

sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade. Significa "criar", com palavras, 

a imagem do objeto descrito. É um tipo textual que se agrega, facilmente, aos outros tipos em 

diversos gêneros textuais. Tem predominância em gêneros como: cardápio, folheto turístico, 

anúncio classificado, etc.  

De acordo com o Pisa (2009), “o gênero descritivo é o texto em que as informações se 

referem a propriedades de objetos no espaço e respondem a perguntas do tipo “o que?”.  

Como o próprio nome indica, descreve características tanto físicas quanto psicológicas 

acerca de um determinado indivíduo ou objeto. Os tempos verbais aparecem demarcados no 

presente ou no pretérito imperfeito.  
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c) Texto argumentativo 

 

Faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. O texto, além de explicar, também 

persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Caracteriza-se pela progressão lógica 

de ideias. Geralmente, utiliza linguagem denotativa. Sendo predominante em: sermão, ensaio, 

monografia, dissertação, tese, manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas. 

“É um texto que apresenta proposições que se referem à relação entre conceitos ou 

outras proposições. Textos argumentativos frequentemente oferecem respostas a perguntas do 

tipo “por quê?”.  (PISA, 2009.p.49). 

Demarca-se pelo predomínio de operadores argumentativos, revelados por uma carga 

ideológica constituída de argumentos e contra-argumentos que justificam a posição assumida 

acerca de um determinado assunto. 

 

d) Texto Injuntivo 

 

O texto injuntivo prioriza a presença de verbos no imperativo com o intuito de orientar 

o leitor, por meio de comandos, na realização de tarefas. Texto injuntivo é aquele em que 

predomina a função conativa/apelativa, e tenta convencer o receptor (quem ouve) a atender a 

vontade do emissor (quem fala). Comum em manuais de aparelhos eletrônicos e em receitas 

culinárias, em manuais de laboratórios. 

 “Texto que fornece orientações quanto ao que fazer e inclui procedimentos, regras, 

regulamentos e normas que especificam determinados comportamentos”. (PISA, 2009.p.49).  

 

e) Texto expositivo 

 

Caracteriza-se por explicar, dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é 

fazer com que o interlocutor/ adquira um saber, um conhecimento que, até então, não tinha. É 

fundamental destacar que, nos textos expositivos, não se faz defesa de uma ideia, de um ponto 

de vista, - características básicas do texto argumentativo. Esses textos tratam da identificação 

de fenômenos, de conceitos, de definições, como: artigo informativo, artigo de divulgação 

científica, encontram-se também, sobretudo nos livros didáticos, o que lhes confere um 

significado especial: compreender os textos expositivos tem uma importância fundamental para 

a aprendizagem. 
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Os textos expositivos são os mais frequentes no âmbito acadêmico devido a própria 

finalidade de: transmitir e negociar conhecimentos. São os textos mais frequentes na sala de 

aula, ou seja, são os textos a que os alunos mais têm acesso. 

  

“Texto no qual as informações são apresentadas como conceitos complexos, 

construtos mentais ou elementos por meio dos quais conceitos ou construtos mentais 

podem ser analisados. O texto fornece uma explicação sobre a maneira como os 

elementos componentes se inter-relacionam em um todo significativo e, normalmente, 

responde a perguntas do tipo “como?”. (PISA, 2009.p.49). 

 

A seguir, uma síntese das principais tipologias textuais. 

Quadro 1: Principais tipos de textos 

 

TIPOS DE TEXTOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

NARRATIVO Relata fatos, acontecimentos, ações, numa sequência 

temporal. As informações se referem a propriedades de 

objetos no tempo e normalmente respondem a 

perguntas do tipo “quando? “ou “em que sequência?”.  

 

DESCRITIVO Identifica, localizar e qualificar seres, objetos, lugares. 

Esses textos descrevem características tanto físicas 

quanto psicológicas acerca de um determinado 

indivíduo ou objeto. E respondem a perguntas do tipo 

“o quê?” 

ARGUMENTATIVO Faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. 

O texto, além de explicar, também persuade o 

interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. 

Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias. Textos 

argumentativos frequentemente oferecem respostas a 

perguntas do tipo “por quê?”.  

INJUNTIVO Texto que fornece orientações quanto ao que fazer e 

inclui procedimentos, regras, regulamentos e normas 

que especificam determinados comportamentos. 

Comum em manuais de aparelhos eletrônicos e em 

receitas culinárias, em manuais de laboratórios. 
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EXPOSITIVO Discute, informa ou expõe um tema, numa organização 

lógica, mostrando relações de causa/ efeito, 

contraposição. O texto fornece uma explicação sobre a 

maneira como os elementos componentes se inter-

relacionam em um todo significativo e, normalmente, 

responde a perguntas do tipo “como?”. São os textos 

mais frequentes na sala de aula, ou seja, são os textos 

que os alunos mais têm acesso. 

Fonte: da pesquisa, 2015. 

2.6.1. Formatos 

 

 Quanto ao formato dos textos, o documento do Pisa (2012.p.39) define quatro formatos:  

Textos contínuos: compostos, normalmente, por frases que, por sua vez, organizam-se em 

parágrafos e podem ser enquadradas em estruturas mais amplas, tais como seções, capítulos ou 

livros.  

Textos não contínuos: organizam a informação de maneira diversa e podem apresentar-se de 

diferentes formas, como gráficos, mapas, formulários, diagramas, tabelas, listas, fotos, 

desenhos, etc.  

Textos combinados: apresentam partes contínuas e partes não contínuas. São os textos em que 

o autor lança mão de gráficos ou de outro tipo de texto não contínuo para explicar melhor 

informações dadas em um texto contínuo.  

Textos múltiplos: nada mais são do que dois ou mais textos diferentes justapostos. Podem 

conter informações complementares ou podem ser textos contraditórios, com o fim de provocar 

a capacidade de reflexão do estudante.  

 Nessa pesquisa, textos combinados serão privilegiados devido ao caráter de os textos dos 

livros didáticos apresentarem elementos como imagens, gráficos, tabelas, entre outros.  

 

2.6.2. O texto científico 

 

Um texto é considerado científico quando se propagam informações científicas. Tais 

informações científicas são resultados de um consenso entre a comunidade científica. A 

divulgação desse produto acontece por meio da comunicação científica. Medeiros (2010) define 

“comunicação científica como a informação que se apresenta em congressos, simpósios, 

reuniões, academias, sociedades científicas. Em tais encontros, são expostos os resultado”. 

MEDEIROS (2010.p.205). 
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A finalidade é fazer conhecida a descoberta, os resultados alcançados com a pesquisa. 

A estrutura da comunicação engloba: introdução (formulação do tema, justificativas, objetivos, 

metodologia, delimitação do problema, abordagem e exposição exata da ideia central). O 

desenvolvimento inclui exposição detalhada do que se disse na introdução e fundamentação 

lógica das ideias apresentadas. A conclusão busca a síntese dos resultados da pesquisa. A 

linguagem deverá ser rigorosa, precisa, não ambígua evitando, sempre, a ambiguidade. A 

abordagem é a forma como o pesquisador interpreta uma situação, a forma como trata os 

problemas abordados, a posição que toma diante de determinada situação. (MEDEIROS 

2010.p.205). 

O texto científico é um espaço complexo de constituição do conhecimento científico. A 

linguagem toma a forma dos diferentes tipos de conhecimento que, por meio dela, se constituem 

e isso se expressa em gêneros textuais específicos que servem a objetivos e propósitos 

diferentes. O objetivo do texto científico é produzir e divulgar conhecimentos científicos. Por 

conta desse objetivo, esse texto não se direciona, apenas, à academia, mas também à 

humanidade, razão pela qual deve ter características que o façam universal e acessível a todos, 

como objetividade, clareza, impessoalidade, linguagem técnica, recursos formais adequados 

(notas de rodapé, citações, referências. Trata-se de um objeto complexo e plural que se 

materializa por meio de gêneros diferentes, tais como. 1). Gêneros didáticos: resumos, resenhas, 

relatórios, projetos e outros. 2). Gêneros de divulgação: artigos, resenhas, ensaios. 3). Gêneros 

de conclusão e/ou aquisição de grau: monografia, ensaio, dissertação, tese, memorial. Cada 

representação de textos científicos possui características estruturalmente com elementos 

diferenciados dependendo da intenção de comunicação. O artigo científico é o mais comumente 

elaborado. 

 O texto científico pode ser uma ferramenta para auxiliar nesse processo de compreensão 

da natureza da ciência. Sabe-se, também, que não é uma ferramenta fácil, pois exige um 

interesse por parte do público ao qual se pretende atender. Exige também um esforço em relação 

a uma linguagem mais específica que, muitas vezes, requer a busca de outras fontes, como 

dicionários, outros textos para sua compreensão eficiente para uma boa aprendizagem do 

alunado. 
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2.6.3. O texto complementar dos livros didáticos de Química 

  

 A aquisição da linguagem científica pode ser mediada pela utilização de textos de 

divulgação em sala de aula, já que esse tipo de texto, de fácil leitura, com imagens abundantes 

e linguagem mais amena costuma despertar muito interesse nos alunos.  

 Prat (1998) considera os textos didáticos um conjunto de textos utilizados em sala de aula 

para ensinar e aprender. A maioria desses textos pertence ao modelo expositivo, porque tem o 

objetivo específico de transmitir informações e fazê-la compreensível.  

 Devido à grande presença de textos expositivos nos livros didáticos, serão abordados 

alguns aspectos e características desse tipo de texto que permite analisá-los. 

É importante considerar também algumas dificuldades dos alunos para compreender 

textos expositivos: Custa-lhes “identificar a informação importante”, “extrair as ideias 

principais” ou elaborar uma síntese do conteúdo. As razões para isso são muitas, mas há uma 

que é fundamental: a falta de conhecimento acerca de como estão organizados, suas 

características e estrutura.  

 Partindo da ideia de que conhecer as distintas estruturas dos textos expositivos favorece 

a sua compreensão e a sua aprendizagem, isso também é facilitado pelos conhecimentos prévios 

sobre o conteúdo tratado, o grau de familiaridade com os textos expositivos e com os recursos 

que os autores utilizam ao escrevê-los.  

 É importante enfatizar que a frequência de situações adequadas de leitura e produção 

de textos expositivos, com ajuda do professor é o fator mais preponderante para a eficácia da 

aprendizagem.  

 De acordo com Prat (1998), é interessante observar que:   

 • Os textos expositivos apresentam uma relação maior com outras áreas, porém o ensino 

da leitura e da escrita desses textos também está relacionado à Língua Portuguesa.  

           • Trabalhar com textos expositivos contribui para um melhor aproveitamento escolar no 

presente e no futuro.  

• É importante trabalhar com esses textos desde os anos iniciais para que os alunos se 

apropriem, progressivamente, dessa prática.  

• O estudo e a análise de textos expositivos permitem que o aluno perceba seus traços 

próprios, sua função informativa e sua organização voltada para o cumprimento dessa função.  

• O aluno desenvolve uma nova modalidade de leitura: torna-se mais lenta e profunda e 

é preciso recorrer a procedimentos adicionais como: tomar nota, sublinhar, anotar dúvidas, fazer 

resumos etc. que ajudam a compreender melhor.  



40 

 

Esse tipo de texto situa-se tanto nas Ciências Sociais como nas Ciências Naturais. 

Apesar dessas ciências utilizarem métodos diferentes de pesquisas, os textos têm algumas 

características que são comuns a todas as suas variedades.  

Nos livros didáticos, os textos expositivos apresentam alguns elementos importantes 

que devem ser levados a efeito para fazer uma boa leitura, como por exemplo:  

1. Palavras em destaque- As palavras grafadas no texto em cores diferentes fornecem 

pistas sobre o tema tratado. 

2. Fotos. 

3. Tabelas- Recurso bastante presente nos textos científicos, contendo dados 

numéricos para comprovar uma ideia ou fazer uma comparação.  

4. Atividades- algumas vezes traz questões relativas ao texto. 

Segue um exemplo que representam esse tipo de texto com elementos, como tabela, imagens, 

símbolos Químicos para melhor explicar os fenômenos. 
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              Figura 4: texto didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: livro didático, Ser protagonista, 2010. 

 

Este capítulo é estruturante porque situa o cenário da pesquisa, sendo a leitura o objeto 

de estudo. Conhecer elementos como o texto e refletir sobre o letramento e linguagem científica 

são categorias importantes que devem ser levadas em consideração para pensar no ensino e 

aprendizagem do estudante e na formação do professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro didático.  
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LEITURA COMPREENSIVA E A APRENDIZAGEM DA QUÍMICA 
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3. LEITURA COMPREENSIVA E A APRENDIZAGEM DA QUÍMICA 

  

 Esse capítulo constitui a base do trabalho por se tratar da principal categoria, leitura. 

Saber ler e escrever, já entre os gregos e romanos, significava possuir as bases de uma educação 

adequada para a vida. (MARTINS, 2006.p.22).  

 Apresentam-se várias definições de leitura, e, ainda, com alguns modelos de como 

realizar a leitura de forma compreensiva de textos. Nesse contexto, enfatiza a Leitura 

Compreensiva visto que é um cenário para difundir a prática leitora como possibilidade de ter 

acesso ao conhecimento Químico para aprender. Dessa forma, essa abordagem permite pensar 

e planejar o produto para a orientação de textos de Química como referência de leitura.  

 

3.1 Definições de leitura 

 

Sabemos que ler é uma atividade extremamente rica e complexa; por isso existem várias 

concepções de leitura. De forma geral, a leitura é uma atividade de interação, em que leitor e 

texto interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente determinados. 

(SILVA, 2012. p.222).  

Considerando que existem várias concepções e perspectivas tanto geral como 

científicas, recorreu-se a autores que tratam da leitura no geral como (KLEIMAN, 2013; 

KOCH, 2010; COLOMER e CAMPS, 2002; SOLÉ, 1998) e, para esse estudo, é tratado numa 

perspectiva na área da ciência, autores como (CONXITA e ÀNGELS, 2005; SANMARTÍ, 

2011; PRAT, 2000; HORNA, 2010).  

A leitura é a forma como se interpreta um conjunto de informações ou um determinado 

acontecimento. É uma interpretação pessoal, no entanto, nas ciências, essa interpretação é 

previamente determinada por se tratar de um conhecimento científico.  

Ler é compreender com base nos conhecimentos e mecanismos de inferências. Cada 

pessoa compreende a partir do propósito, da cultura social, do conhecimento prévio, do controle 

linguístico, das atitudes e dos esquemas conceituais. (CONXITA; ÀNGELS 2005.p.434).  

Em um material disponibilizado pelo Ministério da Educação da Espanha, Tornero 

(2011) aborda uma ideia sobre leitura da seguinte forma:  

 

“Leer puede dar paso a la evaluación, la crítica, el discernimento. Más allá de la 

descodificación, de la interpretación, de la metacomunicación y de su dimensión 

pragmática, la lectura permite la evaluación del mensaje y de sus condiciones 

estructurales y funcionales, así como de las reglas que los gobiernan. Esta evaluación 

supone la afirmación del sujeto que lee y su posibilidad de decir “no”, o sea, de no 

asumir las propuestas o procedimientos del texto que se somete a su comprensión. Se 
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trata de la apertura a lo que podríamos denominar la “rebeldía lectora”. (TORNERO, 

2013.p.5). 

  

 A leitura é uma atividade metacognitiva que proporciona uma avaliação e controle do 

que, propriamente se lê e de maneira crítica, não apenas uma decodificação do texto. 

  

Para Samartí,  

“Leer forma parte de la actividad científica y también de la actividad científica escolar. 

que La lectura es, pues, una parte constitutiva de la génesis del conocimiento científico 

y tiene valor y sentido en sí misma, ya que posibilita ir más allá de lo que se lee y 

generar nuevos saberes. Del mismo modo, en la escuela la lectura es un componente 

importante de la actividad científica escolar. Posibilita plantearse preguntas y acceder 

de las que se generan desde el llamado “sentido común”. (SAMARTÍ, 2011. p.3). 

 

Para Samartí (2011), a leitura faz parte da atividade científica que possibilita novos 

saberes.  

Na concepção de Colomer e Camps (2002.p.31), ler, mais que um simples ato mecânico 

de decifração de signos gráficos, é, antes de tudo, um ato de raciocínio no sentido da construção 

de uma interpretação da mensagem escrita a partir da informação proporcionada pelo texto e 

pelos conhecimentos do leitor e, ao mesmo tempo, iniciar outra série de raciocínios para 

controlar o progresso dessa interpretação de tal forma que possam detectar as possíveis 

incompreensões produzidas durante a leitura. 

Corroborando as ideias de Colomer e Camps (2002), Koch (2010) considera que a 

leitura é uma atividade que requer uma participação ativa na construção do sentido, por meio 

da mobilização do contexto (em sentido amplo), a partir das pistas e sinalizações possibilitadas 

pelo texto.  

Nesse sentido, sobressai, também, a visão de Cavalcanti (1989), que concebe a leitura 

como uma construção de sentidos que estão previstos no texto, com base em esquemas ou 

pistas, havendo interação entre leitor e texto. 

Destaca-se na concepção de Colomer e Camps (2002), uma descrição atual e tradicional 

de leitura. 

“A descrição atual da leitura realiza-se no interior do marco teórico geral que explica 

como os seres humanos interpretam a realidade, como processam a informação. E a 

descrição tradicional da leitura constituiria o que foi definido como um modelo de 

processamento ascendente. Tal modelo supõe que o leitor começa por fixar-se nos 

níveis inferiores do texto (os sinais gráficos, as palavras)”. (CAMPS, 2002.p.30). 
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 De acordo com Koch (2010.p.10), “A leitura, é entendida como atividade de captação 

das ideias do autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor, a 

interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos sociocognitivo-interacionlmente”. 

 As inúmeras concepções vigentes sobre leitura podem ser sintetizadas em duas 

caracterizações de acordo com Martins (2006.p.31).  

1) Como decodificação mecânica de signos linguísticos, por meio de aprendizado 

estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta (perspectiva behaviorista-

skinneriana); 

2) Como processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve componentes 

sensoriais, emocionais, intelectuais, econômicos e políticos (perspectiva cognitivo-

sociológica).   

Esta última condição possibilita uma abordagem mais ampla.  

 

3.2. Tipos de Leitura 

 

A leitura, dependendo do objetivo que se pretende alcançar pode ser de alguns tipos, 

tais como: leitura de familiarização, significado, crítica e compreensiva. A seguir é 

caracterizada a intenção referente a cada uma. 

 De acordo com Pacheco (1999, p.3), pode-se ler de diversas formas. De forma mecânica, 

identificando, apenas, as palavras; dessa forma, se esquece rapidamente tudo o que lê. Outra 

forma é ler para compreender e aprender, nessa forma, garante uma assimilação com qualidade 

dos conhecimentos e sucesso dos estudantes. 

 Pacheco (1991.p.14) denomina a leitura de familiarização. Esse tipo de leitura refere-

se a detenção somente dos temas principais, constitui, por sua vez, uma técnica de leitura rápida 

que produz resultados, quando se dispõe de pouco tempo e pretende localizar aqueles aspectos 

que podem ser mais importantes e interessantes. 

Para Medeiros (2010.p. 76), a leitura é classificada em:  

 Skimming (do significado): procura captar a tendência geral do texto. Nesse caso, o 

leitor vale-se de uma leitura superficial de títulos, subtítulos, de alguns parágrafos. Essa 

leitura procura obter uma visão geral do texto.  

 Crítica (scanning): envolve reflexão, comparação com o que foi lido anteriormente. 

Esse tipo de leitura exige que o leitor tenha algum conhecimento do assunto. 

Inicialmente, o leitor faz um levantamento de todos os tópicos frasais de todos os 
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parágrafos. A partir daí, busca estabelecer falhas ou fundamentos na hierarquização das 

ideias. 

 Compreensiva: exige habilidades e interação; esse tipo de leitura permite um 

aprofundamento do conteúdo, engloba estratégias metacognitivas (estabelecer 

objetivos, ativar conhecimentos prévios, reler, anotar, elaborar esquemas, resumir entre 

outros). 

 

3.3. A leitura compreensiva de textos científicos: modelos 

 

 Existem vários modelos teóricos que tratam da compreensão. Será tratado de teorias de 

compreensão baseadas na noção de compreensão como processo de construção fundamentada 

numa atividade ampla e de base sociointeracionista. Nesse tipo de modelos, a compreensão é 

atingida mediante processos em que atuam nos planos de atividades inferenciais desenvolvidas 

pela construção coletiva.  

 Com base nos modelos encontrados nessa noção de compreensão, será proposto um outro 

modelo, denominado de Base Orientadora da Ação (B.O.A) para ler, de forma compreensiva, 

textos com conteúdos de Química.  

  Para abordar a compreensão leitora, considera-se pertinente promover uma reflexão 

sobre o que é compreender um texto. De acordo com Kleiman (2013.p.15), a compreensão de 

um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio: o leitor 

utiliza, na leitura, o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante 

a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o 

conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. 

No que diz respeito à compreensão de um enunciado, a leitura de um texto é uma 

atividade cognitiva que requer esforço mental/cognitivo, envolvendo: percepção, memória, 

inferência e dedução. Além disso, é também um processo interativo, em que o leitor e o autor 

se relacionam mutuamente, sendo o texto o agente dessa vinculação. O autor, quando produz o 

texto, estabelece uma coerência textual que é recuperada no momento da leitura. Mandler 

(1984) citado por Machado (2012.p.54) 

A pesquisa atual na área de leitura supõe alguns fundamentos, voltados para o processo 

de compreensão leitora. (COLOMER e CAMPS, 2002.p.32). 

1. A leitura eficiente é uma tarefa complexa que depende de processos 

perceptivos, cognitivos e linguísticos. 
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2. A leitura é um processo interativo que não avança em uma sequência estrita 

desde as unidades perceptivas básicas até a interpretação global de um texto. 

Ao contrário, o leitor experiente deduz informação, de maneira simultânea, 

de vários níveis distintos, integrando, ao mesmo tempo, as relações 

semânticas, sintáticas, morfêmicas, esquemáticas e interpretativa.  

3. A leitura é estratégica. O leitor eficiente atua, deliberadamente, e 

supervisiona, de forma constante, sua própria compreensão.   

  Como essenciais para a compreensão dos processos elaborativos, Machado (2012.p.56) 

aponta as seguintes tarefas que integram os processos elaborativos na leitura: formular hipóteses 

ou predições sobre o conteúdo do texto; deduzir e realizar inferências; separar a informação 

essencial da que é acessória; analisar a forma como as ideias do texto estão organizadas, analisar 

a própria estrutura textual. 

 Observa-se, dessa forma, quão complexa é a compreensão de textos, que, segundo 

Pálacios (2003), citado por Machado (2012), requer diversas habilidades: decodificação, 

reconhecimento do vocabulário, utilização de conhecimentos prévios, capacidade de usar o 

texto para gerar novas aprendizagens.  

 De acordo com Machado (2012.p.59), o processo estratégico é uma das características da 

compreensão leitora. O autor define, como processo estratégico, a capacidade que o leitor tem 

de modificar a maneira de como lê de acordo com a familiaridade com o tema, seus propósitos 

de leitura, sua motivação ou interesse, o formato do texto etc. Ou seja, o leitor, para alcançar a 

compreensão leitora, deve acomodar e modificar suas estratégias de leitura conforme o que 

necessita.  

 Na psicologia da leitura, existem, hoje, três modelos teóricos que tentam explicar esse ato 

complexo. São eles: ascendentes, descendentes, e interativa.  

 O modelo ascendente define a leitura como processo sequencial das mais simples às mais 

complexas unidades linguísticas: palavras, frases, textos. Essa estrada é de mão única; não 

implica, portanto, o processo oposto. Nessa teoria, a leitura é entendida como um conjunto de 

habilidades de decodificação simples e sequenciais, que dão acesso à decodificação lexical. O 

processo começa com um estímulo visual e continua com uma representação icônica 

devidamente decodificado registro fonético. Posteriormente, permite o conjunto de letras 

associado com significados. Estas entradas lexicais são colocadas na memória principal para, 

em seguida, organizadas em frases com sentido, que, guardados e preservados também na 

memória, ser concedida conteúdo significado mais amplo dos textos lidos.  
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 Por outro lado, em modelos descendentes, é enfatiza a informação não visual que cada 

assunto deve trazer para qualquer leitura ter a compreensão da informação visual fornecida pelo 

texto ocorre. Bons leitores não leem palavra por palavra, em um processo linear, mas a leitura 

significados. Esse modelo, com suas variantes e especificações, embora ciente de alguns fatores 

importantes para entender o processo de leitura, não explica a relevância dos processos de baixo 

nível de decodificação, compreensão de palavras isoladas, etc.  

 Modelo interativo é conhecido uma força considerável nos últimos anos sendo baseado 

na interação de vários fatores que produzem a compreensão. Leva em conta a complexidade da 

informação a partir do texto e nenhuma informação visual proporcionada pelo leitor; mas na 

maior parte pretende estudar e explicar a relação entre os dois.  

 A seguir, são apresentados os vários modelos encontrados em relação à leitura 

compreensiva e que mostram passo a passo como promover esse tipo de leitura.  

De acordo com Prat (1998.p.87) para realizar uma boa leitura em ciências, propõe as 

seguintes ações: 

a) Explicitar as intenções antes de obter a leitura. 

b) Aprender, conjuntamente, uma habilidade básica em qualquer leitor experiente, que 

consiste em observar de maneira rápida elementos como (título e subtítulos, material 

gráfico, termos de destaque, forma do texto...); essa singela operação aproxima o 

leitor do conteúdo da leitura e o coloca em disposição para compreender o texto. 

c) O professor deve facilitar a compreensão das ideias expostas e daquelas 

consideradas básicas e que apriore considere que pode haver alguma dificuldade de 

compreensão. 

d) Por parte do professor também esclarecer termos e exposições que o contexto não 

explicita, mas que sejam considerados importantes para o entendimento do texto. 

Quadro 2: Estratégias de Leitura de acordo com Prat  

Autor Sistema de Operações 

 

 

 

 

 

 

Prat (1998) 

a) Explicitar as intenções antes de obter a leitura 

b) Aprender, conjuntamente, uma habilidade básica em 

qualquer leitor experiente, que consiste em observar de 

maneira rápida elementos como (título e subtítulos, 

material gráfico, termos de destaque, forma do texto...) 

esta singela operação aproxima o leitor do conteúdo da 
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leitura e o coloca em disposição para compreender o 

texto. 

c) O professor deve facilitar a compreensão das ideias que 

se expõem e das que consideram básicas e que apriore 

considere que possa haver alguma dificuldade de 

compreensão. 

d) Esclarecer termos e exposições que o contexto não 

explicita, mas que seja considerada importante para o 

entendimento do texto.  

Fonte: da pesquisa, 2015. 

Na perspectiva de Abarca (2011), o modelo de leitura compreensiva é determinado pelas 

seguintes operações.  

 

Quadro 3: Estratégias de leitura de acordo com Abarca 

Autor Sistema de operações  

 

 

Abarca (2011) 

 

 

 

a) Busque sentido ao que se lê. 

b) Preste atenção  “ao que diz” o texto. 

c) Busque compreender os conceitos essenciais 

d) Relacione as novas ideias com as anteriores 

e) Interprete as ajudas textuais para relacionar ideias 

f) Elabore sínteses do que se vai ler. 

g) Organize, graficamente, as ideias do texto. 

h) Verifique a compreensão de um texto depois de um 

tempo 

i) Distinga como ler diferentes tipos de textos 

j) Leia de forma flexível considreando os objetivos e 

leituras ambientes. 

Fonte: da pesquisa, 2015. 

  Quanto às estratégias de leitura, Solé (1998) coloca que as estratégias de leitura servem 

para estabelecer certas regularidades que permitem adquirir instrumentos para o controle da 

compreensão. Para a autora, estratégia é um conjunto de procedimentos organizados cuja 

aplicação permite ao leitor avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações, em função de 

um objetivo que foi planejado anteriormente. Ela é fruto de uma reflexão, de uma opção em 
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face de uma situação concreta, envolvendo, portanto, autodireção, autocontrole em função dos 

objetivos que a guiam. 

  No momento da leitura, é possível pontuar algumas estratégias; Solé (1998) assinala as 

seguintes estratégias em três momentos: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. 

  Segundo Solé (1998), as estratégias que devem ser utilizadas “antes da leitura” podem 

ser realizadas por meio das seguintes ações: motivar, estabelecer objetivos, revisar e atualizar 

os conhecimentos prévios, bem como estabelecer previsões do texto e formulação de perguntas 

sobre ele. Além disso, permite estabelecer os objetivos da leitura e ativar os conhecimentos 

prévios relevantes Em relação aos objetivos da leitura, é importante que os estudantes saibam, 

claramente, a finalidade de sua leitura.  

Durante a leitura: permite estabelecer inferências de diferentes tipos, revisar e comprovar a 

própria compreensão durante a leitura e antes de tomar decisões inadequadas ou falhas na 

compreensão. Para esse momento da leitura, é necessário levar em consideração: 

 Formular previsões sobre o texto que se está lendo. 

 Elaborar perguntas sobre o texto. 

 Esclarecer possíveis dúvidas acerca do texto. 

 Resumir as ideias do texto. 

  Ademais, deve possibilitar ao leitor estabelecer previsões coerentes em relação ao 

conteúdo lido, verificar e isso implica um processo de ativo de controle da compreensão. 

Depois da leitura: dirigidas a recapitular o conteúdo, a resumi-lo e a disseminar o 

conhecimento obtido mediante a leitura. 

a) Identificação da ideia principal: interessa distinguir o tema (aquilo do que se trata o 

texto) e a ideia principal. Para identificar a ideia principal, o professor pode propor 

alguns procedimentos: 

 Explicar em que consiste a sua utilidade, exemplificando, no texto, o tema e a 

ideia principal. 

 Sinalizar o tema. 

 Informar o que há de importante. 

 Seguir discutindo o processo. 

b) Elaboração de resumos 

c) Formulação e resposta de perguntas. 
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Quadro 4: Estratégias de leitura de acordo com Solé 

Autor Sistema de operações  

 

 

Solé (1998) 

 

Antes da leitura: 

a) Estabelecer os objetivos da leitura.  

b) Ativar os conhecimentos prévios relevantes.  

c) Estabelecer previsões do texto. 

d) Formular perguntas sobre ele. 

Durante a leitura: 

e) Formular previsões sobre o texto que se pretende ler. 

f) Elaborar perguntas sobre o texto. 

g) Esclarecer possíveis dúvidas acerca do texto. 

h) Resumir as ideias do texto. 

Depois da leitura: 

i) Recapitular o conteúdo do texto,  

j)  Resumir e disseminar o conhecimento obtido 

mediante a leitura. 

Fonte: da pesquisa, 2015. 

 

 

Para Horna (2010), a leitura compreensiva deve obedecer aos seguintes níveis de orientação:  

 

Quadro 5: Estratégias de leitura de acordo com Horna 

Autor Sistema de operações  

 

 

 

Horna (2010) 

a) Revisar rapidamente o texto para saber do que se trata. 

b) Formular perguntas sobre a leitura. 

c) Localizar as ideias principais, sublinhar, fazer anotações 

ou esquemas. 

d) Comentar em voz alta, resumir os pontos principais do 

texto. Contar a outras pessoas o que está lendo. 

e) Ler mais vezes e resumir utilizando as próprias palavras 

Fonte: da pesquisa, 2015. 

 

Segundo Andrade (2012) o processo de compreensão de textos, além da codificação de 

informação nova, enfatizando a intervenção das características textuais nesse processo, implica 



52 

 

a relação dessa informação com o conhecimento que o leitor detém o que pode resultar na 

modificação de estruturas prévias de conhecimento. Esse processo dinâmico de compreensão 

da leitura é decorrente, portanto, das características textuais (conteúdo, estrutura) como das do 

leitor (conhecimento prévio, perspectiva, interesses, atitudes, objetivo da leitura, capacidade 

cognitiva, estratégias e estilos de processamento).  

Quadro 6: estratégias de leitura de acordo com Andrade.  

Autor Sistema de Operações 

 

 

 

 

 

 

Andrade (2012) 

a) Predição: capacidade de o leitor se antecipar ao texto, 

prevendo seu prosseguimento, à medida que compreende o 

que se lê. A predição do que será lido no texto pode se ancorar 

em fotos, títulos, layout, etc.  

b) Seleção: habilidade de o leitor selecionar só os aspectos 

(índices) relevantes para a compreensão, com base na 

finalidade da leitura. 

c) Inferência: habilidade de o leitor de completar informações 

do texto, de ler o que não está escrito explicitamente, com base 

em seus conhecimentos prévios. 

d) Confirmação: capacidade de o leitor de corrigir predições e 

inferências não confirmadas na leitura- o leitor retoma o texto, 

levanta outras hipóteses e busca outras pistas, na tentativa de 

imprimir sentido adequado ao que lê. 

Fonte: da pesquisa, 2015. 

 Por meio dessa busca em diversos trabalhos, com base nos modelos atribuídos à leitura 

compreensiva, foi definida a estrutura invariante (sistema de operações) para ler de forma 

compreensiva constituindo-se em objeto de assimilação, conforme segue no produto da 

dissertação e no APÊNDICE A.  

Mais adiante, será explicitada a metodologia utilizada para orientar a leitura 

compreensiva envolvendo elementos considerados necessários para proceder a esse tipo de 

leitura para textos dos livros didáticos.  

Não há como desvencilhar a leitura da palavra, da leitura dos fenômenos científicos, 

bem como da própria construção da Ciência e de outros aspectos como os sociais, políticos, 

econômicos e éticos inerentes a ela. Antes mesmo de aprender Ciências, os estudantes já estão 
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no mundo e usufruem, em seu cotidiano, dos avanços proporcionados pelo conhecimento 

científico. A leitura desse mundo já está ocorrendo, mas a educação científica não deve perder 

de vista que o seu papel é proporcionar formas capazes de levar o indivíduo a interagir com 

esse mundo, ou seja, adquirir a capacidade crítica de agir e transformá-lo a partir da 

compreensão do conhecimento Químico. 
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A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E O CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL NA FORMAÇÃO INICIAL 
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4. A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE E O CONHECIMENTO PROFISSIONAL 

NA FORMAÇÃO INICIAL 

No presente capítulo, se discute a questão do conhecimento (saberes) profissional como 

elemento central da profissionalização e a identidade profissional na formação inicial do 

professor de Química. Dessa forma, o capítulo configura como estratégico na compreensão e 

desenvolvimento da pesquisa, em especial, no marco teórico do estudo em questão.  

As pesquisas sobre profissionalização dos professores de ciências apontam para a 

importância do que deve saber (conhecer) o professor dessa área de conhecimento para o 

exercício competente da profissão na escola do século XXI.  

Na dissertação, é necessário refletir sobre os conhecimentos profissionais cuja formação 

inicial deve levar a efeito quando se pensa uma outra dimensão da atividade profissional dos 

professores de Química: ensinar os estudantes do ensino médio a ler e compreender, de forma 

adequada, os textos complementares dos livros didáticos de Química, para aprender e se 

desenvolver de forma integral.  

4.1. Profissionalização: profissionalismo e profissionalidade 

As novas exigências que vêm sendo apresentadas pelas atuais políticas educacionais, 

considerando como a educação para o século XXI, em especial para a educação científica dos 

estudantes e os questionamentos em torno da formação inicial, conduz a uma reformulação da 

formação inicial dos professores de Química. Uma das perspectivas que vem se consolidando 

pertinente a essa problemática consiste na Profissionalização da Docência. (RAMALHO, 

NÚÑEZ E GAUTHIER, 2003; MARCELO, 2012; IMBERNÓN 2010; GATTI, 1997).  

As reformas educacionais que provocam mudanças educacionais são apontadas por 

Núñez e Ramalho (2008) como fator que vem tomando a “profissionalização docente” como 

uma categoria estruturante da atividade docente, ou seja, supõe uma formação voltada para o 

desenvolvimento de competências, saberes e habilidades para o ensino visando a uma educação 

de qualidade dos estudantes.   

Segundo Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), o termo “profissionalização” apresenta 

diversos sentidos, segundo os contextos específicos de seu uso, definindo-se pelas relações 

dialéticas das características objetivas e subjetivas que pautam os processos de construção de 

identidades profissionais. A profissionalização é uma forma de representar a profissão como 

processo contínuo/descontínuo ao longo da história da docência. 

“A profissionalização é um movimento ideológico, na medida em que repousa em 

novas representações da educação e do ser do professor no interior do sistema 

educativo. É um processo de socialização, de comunicação, de reconhecimento, de 

decisão, de negociação entre os projetos individuais e os dos grupos profissionais. 

Mas é também um processo político e econômico, porque no plano das práticas e das 
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organizações induz novos modos de gestão do trabalho docente e de relações de poder 

entre os grupos, no seio da instituição escolar e fora dela”. (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2008). 

 

A profissionalização da docência, segundo Ramalho e Núñez (2014), é uma forma de 

se conceber a atividade profissional dos professores, consequentemente, da formação inicial, 

como momento crucial no desenvolvimento da profissão.  

Veiga (1998) faz uma afirmação que, nos dias hodiernos, ainda tem validade. Para a 

autora, a profissionalização não é um processo que se produz de forma endógena; pelo 

contrário, é um processo que envolve o esforço da categoria para efetivar mudanças na atividade 

profissional atrelada às finalidades e aos objetivos da educação, partindo de um “saber 

científico” próprio dos interesses comuns.   

A profissionalização é definida por Ramalho e Carvalho (1944) citado por Nuñez, 

Ramalho e Gauthier (2003) como:  

[...] o processo no qual uma ocupação organizada, normalmente, mas nem sempre, em 

virtude de uma demanda de competências especiais e esotéricas, e da qualidade do 

trabalho, dos benefícios para a sociedade, obtém o exclusivo direito a executar um 

tipo particular de trabalho, controlar a formação e o acesso, e controlar o direito de 

determinar e avaliar as formas de como realizar o trabalho. (NUÑEZ, RAMALHO E 

GAUTHIER, 2003.p.39). 

 

Para os professores, uma nova visão de profissionalização se faz necessária, 

considerando-se a natureza social e educativa do trabalho. O professor constrói saberes, 

competências, não para uma autonomia individual ou competitiva, ou para um poder autoritário, 

mas para educar segundo perspectivas de socialização, ou seja, de favorecer a inclusão pelo 

saber, neste caso o conhecimento sobre leitura compreensiva.   

Para Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), a profissionalização apresenta dois aspectos, 

que constituem uma unidade: um interno, denominado profissionalidade, e outro externo, o 

profissionalismo. Assim, a profissionalização se estrutura em torno dessas duas dimensões, 

como elementos nucleares de construção de identidades profissionais. 

 

4.1.2.A profissionalidade  

Na visão de Marcelo (2009), a profissão docente é uma profissão do conhecimento em 

que o saber tem sido o componente legitimador da profissão docente. Dessa forma, a questão 

dos conhecimentos profissionais constitui elemento essencial na profissionalização desde a 

formação inicial dos futuros professores de Química.  
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 Como estado e processo, Núñez, Ramalho e Gauthier (2003.p.53) definem a 

profissionalidade como “conjunto de características de uma dada profissão que tem uma 

natureza mais ou menos elevada segundo os tipos de ocupação”.  

De acordo com Núñez e Ramalho (2008), o termo “profissionalidade” expressa ainda a 

dimensão relativa ao conhecimento, aos saberes, técnicas e competências necessárias à 

atividade profissional.  

“Por meio da profissionalidade, o professor adquire as competências necessárias para 

o desempenho de suas atividades docentes e os saberes próprios de sua profissão. Ela 

está ligada às seguintes categorias: saberes, competências, pesquisa, reflexão, crítica 

epistemológica, aperfeiçoamento, capacitação, inovação, criatividade, pesquisa, 

dentre outras, componentes dos processos de apropriação da base de conhecimento da 

docência como profissão”. (NÚÑEZ; RAMALHO,2008). 

 

O termo competência é entendido por Nuñez, Ramalho e Gauthier (2003.p.70) como a 

“capacidade manifestada da ação, para fazer com saber, com consciência, responsabilidade, 

ética, que possibilita resolver, com eficácia e eficiência, situações problemas da profissão”. A 

competência envolve saberes, habilidades, atitudes, valores, responsabilidades pelos resultados, 

orientada por uma ética compartilhada. A formação de competências é um processo complexo, 

que implica relações diversas entre os diferentes níveis de conhecimento, dos saberes, esquemas 

de ação, elementos efetivos, motores do contexto. 

 Pela profissionalidade, o professor adquire os conhecimentos necessários ao desempenho 

esperado em suas atividades. Isso implica, de um lado, a obtenção de um espaço autônomo, 

destinado ao professor, onde ele possa transitar com certa liberdade; de outro lado, um espaço 

onde a sociedade deva reconhecer seu valor e a necessidade de seu trabalho. Ao estudar o 

conhecimento profissional sobre a forma de ensinar os estudantes a ler de forma compreensiva, 

convém situar o referencial teórico na dimensão da profissionalidade.  

 

4.1.3. O profissionalismo 

Segundo Núñez e Ramalho (2008), o profissionalismo traduz a dimensão ética dos 

valores e normas, das relações, no grupo profissional, com outros grupos. É mais do que um 

tema de qualificação e competência; é uma questão de poder: autonomia, perante a sociedade, 

o poder político, a comunidade e os empregadores; jurisdição, perante os outros grupos 

profissionais; poder e autoridade, perante o público e as outras profissões ou grupos 

ocupacionais.  

 

“É uma construção social na qual se situa a moral coletiva, o dever ser e o 

compromisso com os fins da educação como serviço público, para o público (não 

discriminatória) e com o público (participação). O profissionalismo se associa ao 
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viver-se a profissão, às relações que se estabelecem no grupo profissional, às formas 

de se desenvolver a atividade profissional”. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008). 

 

Ademais, refere-se à reivindicação de um status distinto dentro da visão social do 

trabalho. Implica negociações, por um grupo de atores, fazendo com que a sociedade reconheça 

qualidades específicas, muitas vezes, complexas e difíceis de ser adquiridas, proporcionando, 

assim, não apenas certo monopólio sobre o exercício de um conjunto de atividades, mas também 

uma forma de prestígio. O reconhecimento de tal status está atrelado à ideologia dominante de 

uma sociedade, em determinada época, isto é, o reconhecimento pela sociedade.  

No profissionalismo, se manifesta a autonomia do profissional e, nele, estão inter-

relacionadas as categorias: remuneração, status social, autonomia intelectual, serviços, 

compromisso/obrigação, vocação, ética, crítica social, democracia, coletividade, etc.  

Como sugerem Núñez, Ramalho e Gauthier (2003).  

“O duplo aspecto da profissionalização, em suas dimensões interna 

(profissionalidade) e externa (profissionalismo), é um processo dialético de 

construção da identidade profissional e do desenvolvimento profissional que se 

articulam uma ao outro”. (NÚÑEZ, RAMALHO E GAUTHIER, 2003.p.53). 

 

Dessa forma, percebe-se o quanto essas categorias fazem parte da configuração da 

formação do docente, sendo, pois, dimensões que se completam para formar uma unidade, 

professor enquanto profissional.  

 

4.2. Profissionalidade e conhecimento profissional 

A linha de investigação conhecida como Conhecimento Profissional do Professor ou 

Saberes Profissionais do Professor tem merecido destaque, levantando uma série de 

interrogações acerca do conjunto de saberes ou conhecimentos, necessários ao exercício da 

docência. A formação para o ensino toma progressivamente, contudo, uma nova direção, 

centrada na aprendizagem de competências profissionais.  

“A profissionalização requer o envolvimento dos professores, exigindo que eles não 

sejam receptores passivos, mas agentes de mudanças essenciais e de inovações”. (NÚÑEZ E 

RAMALHO, 2012.p.237). Os autores colocam bem essa posição, visto que, na atualidade, 

torna-se indispensável, na prática docente, uma nova postura, de mudança, o novo deve estar 

inserido na sala de aula, é assumido como meta para melhor desenvolvimento de atividades 

inovadoras. 

  É nessa perspectiva de ações inovadoras, capazes de contribuir para a melhoria ensino, 

que a prática docente deve ser configurada com base em propostas mais atrativas e que 

possibilitem o professor a inovar em seu planejamento de atividades.  
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O conhecimento profissional, enquanto elemento da profissionalidade e da identidade 

profissional, tem sido estudado por diversos autores como Marcelo (2012); Tardif (2007); 

Ramalho, Núñez e Gauthier (2003); Shulman (1986), entre outros. No caso de ciências naturais, 

eles têm sido objeto de estudo de especialistas do ensino dessa área de conhecimentos, entre 

eles, Carvalho e Gil (2012); Pórlan et al (2010); Carvalho e Gil (2011); Carrascosa et al (2008). 

O conhecimento profissional, na opinião de Pórlan e Rivero (1997), “é uma expressão 

sui generis, na qual se misturam teorias do campo do saber científico, manifestações peculiares 

da experiência cotidiana, hábitos, rotinas, reflexões teorias pessoais e crenças”. Os autores 

consideram, ainda, o conhecimento profissional desejável como conhecimento 

epistemologicamente diferenciado, que resulta da reelaboração e integração de diferentes 

saberes, concebido como sistema de ideias em evolução gradativa, do simples ao complexo.  

 Na visão de Núñez e Ramalho (2014), o conhecimento profissional é ainda um 

componente da identidade profissional em que a formação inicial exerce um papel 

preponderante como um primeiro momento de socialização e de construção de saberes 

profissionais. Ser um professor de Química profissional exige domínio da base de 

conhecimentos, atitudes, valores que permite o exercício competente da profissão com as 

finalidades da educação científica na escola básica. Dessa forma, a questão dos saberes passa a 

ser vinculada à profissionalização docente, visto que cada categoria profissional detém 

determinados saberes que diferenciam seus profissionais de outra categoria profissional. 

Enquanto profissional, o professor de Química precisa acreditar na sua prática, o que 

exige a mobilização de saberes, valores, atitudes, ética, de um saber fazer. Esses saberes 

profissionais específicos não são reconhecidos diretamente após um processo de formalização 

da prática. A questão da autonomia é fundamental para o processo de profissionalização. Os 

conhecimentos também caracterizam a atividade docente. A seguir, são definidos e 

caracterizados tipos de saberes, necessários a uma formação docente.  

 Tipologias 

Existem diferentes tipologias de saberes/ conhecimentos docentes relacionados à atividade 

profissional, como ressalta (NÚÑEZ; RAMALHO, 2009.p.164).  As pesquisas têm identificado 

diferentes tipos de saberes que conformam a complexidade dos saberes docente. Gauthier 

(1998), Porlán, Rivero e Martín (1997, 1998), Carrascosa et al. (2008), Furió (1996), Shulman 

(1986), Tardif e Borges (2001) têm proposto tipologias de saberes docente. O presente estudo 

é focado em três tipos de saberes: disciplinares, curriculares e conhecimento pedagógico do 

conteúdo (SILVA; NÚÑEZ; RAMALHO, 2001). 
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Assim, uma análise das propostas dos diferentes autores permite destacar os saberes 

disciplinares, os saberes curriculares, os conhecimentos pedagógicos do conteúdo com aqueles 

que melhor se relacionam com o estudo em questão.  

Os saberes disciplinares: referem-se aos saberes produzidos pelos pesquisadores e 

cientistas nas diversas disciplinas científicas, ao conhecimento produzido a respeito do mundo 

e legitimado pela academia. Esses saberes disciplinares penetram na cultura do professor; por 

isso, ele precisa de uma extensa cultura relativa aos conteúdos, procedimentos que constituem 

recursos para o seu fazer profissional. 

De acordo com Marcelo e Vaillant (2009), o conhecimento do conteúdo que se ensina 

parece ser a marca da identidade e do reconhecimento social, mas ensinar, segundo os referidos, 

esse conhecimento não é um indicador para ser só da qualidade da formação, mas também o 

conhecimento do conteúdo, incluindo diferentes elementos, entre os quais, destacam: o 

substantivo e o sintático. O primeiro diz respeito ao corpo de conhecimentos gerais da 

disciplina, ou seja, os conceitos específicos, as definições e os procedimentos que determinam 

o que os professores devem ensinar. O segundo refere-se ao domínio do professor acerca dos 

paradigmas de pesquisa da disciplina, do conhecimento relacionado com a validez, tendências, 

perspectivas e pesquisas no campo da disciplina.  

A formação inicial precisa discutir o conhecimento da disciplina, da sua estrutura lógica 

e psicológica, as atualizações e os avanços, além de propiciar reflexões críticas em relação aos 

conteúdos dos livros didáticos, ou seja, os professores devem ter um bom domínio de 

conteúdos, para que possam trabalhar os conteúdos escolares dentro de uma proposta da ciência 

atual. Sendo assim, o saber da leitura compreensiva, enquanto saber disciplinar, é de extrema 

importância nesse processo.  

Os saberes curriculares: são os saberes selecionados e organizados num corpus 

considerado nos programas escolares. Compreendem os conteúdos que os professores devem 

dominar para poder cumprir os currículos e programas da escola, dizem respeito ao domínio 

dos programas e matérias dos projetos pedagógicos da escola. Enfim, é o programa oficial da 

disciplina, sintonizado com o projeto pedagógico da escola, com as orientações curriculares, 

como os PCNEM e os PCNs, constituindo, assim, uma ferramenta essencial para o trabalho 

docente.  

Conhecimento pedagógico: é o conhecimento que, segundo Imbernón (2010), permite 

analisar e responder o porquê de uma determinada seleção de conhecimentos, quais são os que 

se pretende trabalhar com os estudantes, como será feito e porque se reúne a condição de 

conhecimento relevante e útil no contexto no qual se desenvolve. Permite selecionar qual é a 
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metodologia didática mais adequada para favorecer a aprendizagem, ou seja, esses 

conhecimentos se mobilizam como referentes para teorizar, executar e justificar a prática, 

planejar, sobretudo para refletir de forma crítica sobre ela.  

 

4.3. O conhecimento pedagógico do conteúdo 

Os saberes disciplinares e curriculares devem estar mediados pelo que Shulman (1986) 

apud Nuñez, Ramalho e Gauthier (2003.p.156) identifica como conhecimento pedagógico do 

conteúdo. O ensino dos conteúdos de uma disciplina exige, além do conhecimento de seus 

conceitos básicos, a compreensão das estruturas, as formas pelas quais eles se tornam 

compreensíveis para os alunos em contextos específicos.  

Shulman (1992) destaca a necessidade de o professor construir pontes entre o 

significado do conteúdo escolar e os significados construídos pelos estudantes sobre esse 

conteúdo. Dessa forma, o conhecimento pedagógico do conteúdo está vinculado à forma como 

os professores consideram que devem ajudar aos estudantes para que possam compreender o 

conteúdo escolar, assim como um conhecimento sobre o que torna fácil ou difícil aprender. 

Esse tipo de conhecimento inclui também a forma de organizar os conteúdos, os problemas no 

ensino, a adaptação aos estudantes com diversidade de interesses e habilidades, além de outros.  

Segundo Seixas, Núñez e Ramalho (2001), não é suficiente saber Química para ser 

professor de Química. A formação do professor em Química implica trabalhar de forma 

dialética as relações existentes entre os diferentes tipos de saberes. Geralmente, os saberes 

disciplinares são estudados à margem do conhecimento pedagógico dos conteúdos, uma vez 

que a formação acontece fragmentada e desconectada da atividade profissional. O amálgama 

das relações entre esses saberes constitui elemento essencial para mediar essa perspectiva entre 

professor, aluno e conteúdo. (SILVA e NÚNEZ, 2003.p.315). 

 O ensino das Ciências Naturais, no Ensino Médio, tem sido indicado como espaço onde 

estudantes e docentes vivenciam processos de construção de sentidos e de significados, por 

meio do diálogo das ciências e destas com os espaços culturais e com o ambiente. A reflexão – 

derivada de práticas próprias ao contexto científico como a descrição a ordenação, a leitura, a 

interpretação, entre outras, combinadas com as práticas culturais – contribui para a melhor 

compreensão do sentido de estudar, de ensinar e de aprender pelos professores em formação. 

(PEREIRA, 2013, p.63).  

Para Núñez (2012)  

“Aprender a ensinar ciências significa a apropriação de conhecimentos, habilidades, 

competências nas bases teóricas em que se fundamenta a Didática das Ciências. Os 

futuros professores devem aprender a tomar decisões de natureza didático pedagógica, 
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a questionar o pensamento didático tradicional, a inovar e desenvolver uma prática de 

ensino ética, pautada pela responsabilidade social de garantir aos estudantes o direito 

constitucional de aprender e desenvolverem-se como cidadãos críticos”. (NÚÑEZ 

2012, p.49): 

  

 O professor que ensina ciências, entre eles, os professores de Química do ensino médio, é 

um profissional que desenvolve sua atividade num contexto escolar complexo e dinâmico, na 

base de saberes e competências específicas para ensinar Núñez (2012). O aprender a ensinar é 

fundamental durante a formação inicial dos professores.  É este o ambiente que deve preparar 

o futuro docente para sua vida profissional, garantindo-lhe uma formação que o permita a 

crescer, profissionalmente, possibilitando, consequentemente, um ensino de qualidade para 

seus futuros estudantes.  

 Aprender a ensinar em ciências vai muito além de aprender os conteúdos específicos a 

ensinar. Segundo Carrascosa et al. (2008), os futuros professores de ciências necessitam de 

outros conhecimentos básicos, tais como:  

a) Saber orientar o trabalho dos alunos e como manter um clima adequado para o 

desenvolvimento da aula. 

b) Saber como avaliar não só os alunos mas também sua prática visando aproximar o processo 

de ensino e aprendizagem. 

c) Saber selecionar os conteúdos mais adequados e dominar os critérios para justificá-los e 

sequenciá-los.  

d) Saber o que fazer para motivar os alunos para que tenham interesse em aprender ciências.  

Dessa forma, aprender a ensinar ciências e leitura é fundamental para o professor, e, 

apropriar-se, conscientemente, desse saber é o que se espera no ensino. Uma maneira 

significativa para o professor autorregular-se e tomar consciência da sua própria maneira de 

aprender a aprender a ensinar seria utilizando-se de estratégias metacognitivas.  

O saber científico é considerado de fundamental importância para formar alunos mais 

conscientes, por isso, o professor precisa compreender esse conhecimento. A incorporação do 

conhecimento científico aos conteúdos escolares, geralmente acontece de forma espontânea, à 

mercê de escritores e livros didáticos e das políticas curriculares que expressam ideologias 

dominantes. 

Considerando que a leitura compreensiva é um componente da competência de língua 

portuguesa, a ser formada e desenvolvida em todas as áreas de conhecimento e disciplinas do 

currículo escolar, se faz necessário estudar e tipificar os conhecimentos profissionais dos 

futuros professores de Química que devem ser objeto de estudo na formação inicial.  
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Nesse contexto, os novos saberes passarão a ser construídos a partir da relação dialética 

entre os saberes prévios e os que compõem o conhecimento curricular, portanto objeto da 

educação escolar, com aqueles conhecimentos que os professores entendem como objeto 

necessário à aprendizagem.  

Em outras palavras, como coloca Núñez e Ramalho (2009), os conhecimentos 

profissionais “seriam as formas de representar e formular o conteúdo de um modo tal que se 

torne mais compreensível para o estudante”.  

Porlán et al. (2010) alertam para o fato de o conhecimento profissional não ser uma 

simples aplicação das teorias. A formação inicial deve proporcionar oportunidades para os 

licenciandos dar sentidos às teorias em função de problemas práticos, que exigem conectar os 

diferentes conhecimentos profissionais, estabelecer entre eles novas relações epistemológicas, 

criando significados originais, e construindo um novo conhecimento diferenciado para 

problemáticas também diferenciadas.  

Por sua vez, tornam-se relevante e atuais as reflexões de Alarcão (1998) para quem o 

conhecimento do professor não é meramente acadêmico, racional, feito de fatos, teorias, como 

também não é um conhecimento feito só de experiência. É um saber que, para a autora, consiste 

em gerir a informação disponível e adequá-la, estrategicamente, ao contexto da situação em 

relação aos objetivos traçados. 

A análise das tipologias do conhecimento (saberes) profissionais possibilita uma melhor 

compreensão de nosso objeto de estudo. Uma vez que se estuda o conhecimento profissional 

que pode ser considerado na formação inicial de licenciandos de Química, para ensinar os 

estudantes do ensino médio, a leitura compreensiva de textos didáticos dessa disciplina 

apresentam os conhecimentos que podem ser tratados nesse sentido.  

 

4.4. Formação inicial e identidade profissional 

A formação docente é um processo permanente e envolve a valorização identitária e 

profissional dos professores. Acerca do processo de aprender a ensinar, a formação inicial do 

professor tem sido objetivo de múltiplos estudos e pesquisas. Segundo García (2012), a 

formação inicial dos professores, e, em especial, os de Química, é objeto de reflexão no cenário 

atual para se constituir em novas oportunidades de se potencializar a condição de professor 

profissional. Essa formação deve ser pensada e obedecer às necessidades da educação do Ensino 

Médio. 

A proposta de diretrizes para a formação inicial de professores (2000) aponta que “As 

mudanças propostas para a Educação básica no Brasil trazem enormes desafios à formação de 
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professores. No mundo contemporâneo, o papel do professor está sendo questionado e 

redefinido de diversas maneiras”.  

Assim, refletir e repensar a atividade do professor em relação às possibilidades de 

aprendizagem dos estudantes constitui elemento essencial. O professor deste século é um 

educador, um agente ativo, ou seja, transformador da educação dentro da comunidade, está 

sempre pensando em inovar, capacitado a dialogar com outros espaços de produção de saberes 

e da educação. 

Segundo Ramalho, Núñez e Gauthier (2003), a formação de professores 

[...] “é considerada como o processo permanente de aquisição, estruturação e 

restruturação de condutas, conhecimentos, habilidades, valores inerentes ao 

desenvolvimento de competências para o desempenho da docência”. (RAMALHO; 

NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003. p. 28).  

 

A formação do professor como profissional constitui um processo único, contínuo, na 

perspectiva do desenvolvimento profissional, visando na concepção de Nuñez, Ramalho e 

Gauthier (2003.p.92), dotar os professores de: 

- Estratégias metacognitivas para aprender a aprender e desenvolver suas competências 

profissionais; 

 - Saberes sólidos, das disciplinas científicas, do conteúdo, do contexto, e     todos os outros 

saberes que entram na rede complexa de saberes a serem mobilizados por trabalho profissional; 

-competências profissionais, em processo de evolução, geradas na ação e para a ação, que se 

atualizam por estratégias de reflexão, critica, pesquisa, orientadas à inovação educativa; 

- Consciência e atitude em face dos processos de profissionalização docente, a fim de participar 

como parte de grupos de trabalho na construção do seu desenvolvimento profissional.  

 Um fator importante na formação dos professores, como afirma Imbernón (2010), é “A 

atitude do professor ao planejar sua tarefa docente não apenas como técnico infalível, mas como 

facilitador de aprendizagem, um prático reflexivo, capaz de provocar a cooperação e 

participação dos alunos”.  

 Seguindo essa ideia o processo de formação deve dotar o professor de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos como apontado anteriormente.  

 

Alarcão (1998) afirma 

 

“Em redor do conceito de formação associo no meu universo cognitivo, vários 

elementos, alguns de sinal contrário. Num polo positivo, estão: formar, formar-se, 

educar, talento, potencialidade, criatividade, originalidade. No polo de sentido oposto, 

emergem ideias como receita, culinária, norma, submissão, passividade. No meio 
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pairam elementos aparentemente neutros, cujo valor dependerá dos objetivos e das 

estratégias de contexto”. (ALARCÃO, 1998.p.100).  

 

Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer processos de mudança no 

interior das instituições formadoras, respondendo aos entraves e aos desafios apontados. Para 

isso, não bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma revisão profunda dos diferentes 

aspectos que interferem na formação inicial de professores, tais como: a organização 

institucional; a definição e estruturação dos conteúdos para que respondam às necessidades da 

atuação do professor; os processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento 

das competências do professor, e, ainda a vinculação entre as escolas de formação inicial e os 

sistemas de ensino. (BRASIL, 2000.p.12). 

 

“É amplamente reconhecido que só a existência de professores preparados e 

comprometidos com a aprendizagem dos alunos pode dar sustentação a médio e longo 

prazo à reforma da educação básica e abrir caminho para que novas gerações da 

mesma surjam, a partir da avaliação e ajuste das medidas que estão sendo 

implementadas agora. Embora todas as políticas que se destinam a prover as 

condições básicas para o funcionamento da escola sejam importantes, só professores 

que assumam, na prática, os princípios da reforma poderão garantir o bom uso dos 

materiais, fazer do desenvolvimento curricular um processo vivo e dar à gestão 

educacional a dimensão pedagógica da qual ela tanto se ressente nos dias de hoje”. 

(BRASIL, 2000.p.12). 

 

A formação do professor, profissional de perfil amplo, deve garantir uma sólida formação 

teórica, como ferramenta de reflexão, de crítica e construção da prática. Dessa forma, é 

fundamental o domínio de conhecimento sobre leitura compreensiva para ensinar Química, uma 

vez que faz parte da atividade científica.  “Formar profissionais capazes de organizar situações 

de aprendizagem. Sem dúvida, esta é, ou deveria ser uma abordagem central da maior parte dos 

programas dos dispositivos da formação inicial e até continuada dos professores”. 

(PERRENOUD, et al, 2001. p.11).  

A questão do desenvolvimento profissional é destacada por Nuñez, Ramalho e Gauthier 

(2003.p.58) em que esse desenvolvimento profissional é favorecido quando os professores têm 

oportunidades de refletir, pesquisar de forma crítica, com seus pares, sobre as práticas 

educativas; explicitam suas crenças e preocupações, analisam os contextos e a partir dessas 

informações experimentam novas formas para suas práticas educativas. Assim, esse processo 

possibilita a autonomia compartilhada e uma forma de articular teoria e prática, em que os 

professores constroem saberes, competências na busca de um aperfeiçoamento da prática 

educativa e consequentemente o desenvolvimento curricular. 
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Nesse sentido, a formação inicial deve dotar de uma vivência sólida nos âmbitos 

científicos, culturais, pedagógicos e pessoais para assumir tarefas educativas, atuando 

reflexivamente. As estruturas de formação inicial têm um longo caminho a percorrer. Deve 

colocar o licenciando em contato com a atual dinâmica da escola; daí, a importância dos 

estágios supervisionados nessa etapa da formação, já que contribuem para a formação a 

experiência profissional valorizando, sobretudo, a individualidade do professor como 

profissional.  

Em relação à identidade profissional, essa categoria de acordo com Marcelo 

(2012.p.185) “tem a ver com a forma como os professores se definem a si mesmo e aos outros. 

É uma construção do “eu” profissional que evolui ao longo da carreira docente e pode ser 

influenciado pela escola pelas reformas e pelos contextos políticos”.  

Nesse sentido, a identidade profissional é a forma como os professores definem a si 

mesmos e aos outros. É uma construção do “si mesmo” profissional que evolui ao longo da 

carreira docente e que pode achar-se influenciado pela escola, pelas reformas e pelos contextos 

políticos, que “inclui o compromisso pessoal, a disposição para aprender a ensinar, as crenças, 

os valores, o conhecimento sobre a matéria que ensinam, assim como sobre o ensino, as 

experiências passadas, assim como a vulnerabilidade profissional”. (MARCELO, 2009). 

Sendo assim, a identidade pode ser entendida como uma resposta à pergunta “quem sou 

eu neste momento?” A identidade profissional não é uma identidade estável, inerente, ou fixa, 

mas resultado de um complexo e dinâmico equilíbrio em que a própria imagem como 

profissional tem que se harmonizar com uma variedade de papéis que os professores sentem 

que devem desempenhar.  

Segundo Dubar (1991) citado por (NÚÑEZ; RAMALHO, 2009. p. 166), São quatro os 

saberes que estão ligados à configuração da identidade profissional e às combinações de espaço-

tempo, que estruturam a identidade profissional. Entre esses saberes, estão: a) os saberes 

práticos que resultam da experiência, são estruturantes da identidade e baseados numa dada 

lógica instrumental de um trabalho que tem que ser remunerado; b) o saber profissional em que 

se articulam os saberes práticos e os técnicos como centro como centro da identidade 

estruturada pelo ofício ou tarefa; c) o saber da organização, depende das estratégias 

organizacionais específicas das instituições escolares, ligado à lógica da responsabilidade, d) e 

os saberes teóricos, os quais estruturam um tipo de identidade que proporciona autonomia 

intelectual.  

O processo de busca de uma identidade profissional para a docência como parte dos 

processos de profissionalização está relacionado com a autoimagem, a autobiografia e as 
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representações que os professores fazem de si mesmos e dos outros no seu grupo profissional. 

As representações que eles têm sobre sua atividade profissional, sobre sua formação e sobre as 

condições do exercício da atividade profissional são componentes do conhecimento 

profissional (RAMALHO; NÚÑEZ; GAUTHIER, 2003).  

Nesse sentido, Marcelo (2012.p.186) sistematiza, baseado numa revisão da literatura, 

características importantes da identidade profissional: 

 A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação e reinterpretação de 

experiências, uma noção que se correspondente com a ideia de que o desenvolvimento 

do professorado não se detém, sendo entendido como uma aprendizagem ao ser 

construída ao longo da vida. A partir desse ponto de vista, a formação da identidade 

profissional não é a resposta à pergunta: “quem sou neste momento?” e sim a resposta 

ao questionamento: “o que quero ser?”.  

 A identidade profissional não é única e se refere tanto à pessoa quanto ao contexto. 

Espera-se que o professor se comporte de maneira profissional, mas não porque adote 

características profissionais (conhecimentos e atitudes) prescritas. Os professores se 

diferenciam entre si em função da importância que atribuem a essa característica, 

desenvolvendo sua própria resposta ao contexto.  

 A identidade profissional docente está composta por subidentidades mais ou menos 

relacionadas entre si, vinculadas aos diferentes contextos nos quais os professores estão 

inseridos. É importante que elas não entrem em conflito. Este aparece, por exemplo, em 

situações de mudanças educativas ou mudanças nas condições de trabalho. Quanto mais 

importante é uma subidentidade, mais difícil é mudá-la.  

Na opinião do autor, a identidade profissional contribui para a percepção de autoeficácia, 

motivação, compromisso e satisfação no trabalho do professor, sendo fator importante para 

transformar-se em um bom professor. Ela é influenciada por aspectos pessoais, sociais e 

cognitivos.  

A profissionalização docente é chave nos processos de construção de novas identidades. 

A formação inicial dos professores deve favorecer as bases para poder construir os 

conhecimentos é fundamental que essa formação assegure as competências a serem requeridas 

ao longo de sua trajetória. A sociedade e os estudantes precisam de bons professores cuja prática 

cumpra padrões profissionais de qualidade, que assegure, também, o compromisso de respeitar 

o direito que os estudantes têm de desenvolver-se e aprender.  

Portanto, há necessidade de que a formação inicial docente assegure aos licenciandos 

ferramentas para que eles possam seguir aprendendo ao longo de toda sua trajetória profissional.  
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Em face dessa discussão, entende-se que os textos complementares presentes nos livros 

didáticos de Química como veículo de conhecimento científico, concomitante a outros saberes, 

tais como saber planejar atividades de ensino para ensinar a ler textos de Química, devem ser 

mobilizados pelo professor no ensino. Isso consiste num processo complexo e que implica 

trabalhar, também, recursos cognitivos e afetivos necessários à construção do saber, sobretudo, 

disseminando conhecimentos para as aulas de Química. 
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A ORIENTAÇÃO NA APRENDIZAGEM DA LEITURA E A 

TEORIA DE P.Ya. GALPERIN 
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5. A ORIENTAÇÃO NA APRENDIZAGEM DA LEITURA E A TEORIA DE P.Ya. 

GALPERIN 

 
Neste capítulo faz-se uma breve abordagem sucinta acerca dos fundamentos da teoria 

da assimilação por etapas das ações mentais e dos conceitos de P. Ya. Galperin como estratégia 

para a formação de habilidades; nesse caso, será destacado o papel da orientação para ensinar a 

ler textos de forma compreensiva nas aulas de Química. Procede-se, ainda, a uma discussão 

acerca da orientação enquanto dimensão para a aprendizagem e suas implicações relacionadas 

à leitura.  

Essa discussão possibilitará os fundamentos epistemológicos e didáticos do produto que 

será elaborado como parte da dissertação. Discutido o conhecimento profissional dos 

licenciandos, verificam-se as necessidades para a formação que permita ensinar a ler textos com 

conteúdos de Química de forma compreensiva.  

 Segundo Núñez e Oliveira (2013), Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1988), soviético, 

era médico, psicólogo, colaborador de A. N. Leontiev, e representa, como poucos psicólogos, 

o seu tempo histórico pelo fato de se empenhar, de forma extraordinária, na tarefa de 

transformar a educação no período de construção do socialismo soviético com base na 

Psicologia Pedagógica e nos pressupostos teóricos do marxismo- leninismo.   

A obra de Galperin é marcada pela coerência e pela filiação ao materialismo dialético e 

histórico. Núñez e Oliveira (2013) destacam, em uma de suas obras, que a preocupação de 

Galperin em suas pesquisas, era “compreender como os conceitos complexos e muito discutidos 

de mediação e interiorização, apresentados por Vygotsky, poderiam ser instrumentalizados para 

se organizar o ensino que desenvolvesse os estudantes como personalidades integrais”.  

Para Núñez e Ramalho (2012), a Teoria de Assimilação de P. Ya. Galperin constitui um 

marco teórico norteador dos processos de formação de habilidades sobressaindo o papel da 

orientação nesse processo. Ao considerar a leitura como um tipo de atividade, faz-se necessário 

ter consciência da estrutura das ações e das operações que integram essa atividade e constituem 

objetos da aprendizagem.  Galperin propõe uma metodologia que tem por objetivo desenvolver 

a aprendizagem, passando ao plano mental o sistema de operações da habilidade, que, neste 

caso, é o da leitura compreensiva. 

Para Galperin (2001) a “aprendizagem é toda atividade cujo resultado é a formação de 

novos conhecimentos, habilidades, hábitos naquele que a executa, ou a aquisição de novas 

qualidades nos conhecimentos, habilidades, hábitos que já possuam”.  
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 Essa ideia da aprendizagem de Galperin considera a assimilação de novos 

conhecimentos e habilidades, ou a atualização dos que já possuem. No caso dos licenciandos 

em Química, eles têm um conhecimento e já desenvolveram a habilidade de leitura 

compreensiva de uma dada forma, levando esse conhecimento e a habilidade a novos níveis 

qualitativos de desenvolvimento pela ação formativa proposta no produto da dissertação.  

5.1. A teoria de Galperin: fundamentos da teoria para o ensino 

  

 A teoria de “formação das ações mentais por etapas dos conceitos e das ações mentais” 

de Galperin é um desdobramento das bases teóricas de Vygotsky e da teoria da atividade de 

Leontiev, dois estudiosos e precursores da Psicologia Histórico-Cultural.  

  Esses autores têm a mesma matriz filosófica: o materialismo histórico e dialético. Essa 

teoria toma, como ponto de partida uma concepção de ensino que coloca, no centro da atenção, 

o processo de assimilação do estudante como elemento central da relação produzida entre o 

professor e o estudante. Isso supõe uma nova conceitualização da aprendizagem, de seu caráter 

ativo e transformador da realidade que permite a assimilação em dois planos: no plano concreto 

e na sua forma de expressão mental. 

 Galperin (2011), dando seguimento aos estudos de Vygotsky e Leontiev, definiu que os 

novos tipos de atividade psíquica assimilam-se, primeiramente na forma externa, material; 

depois transformam-se na forma interna, psíquica.  A teoria de Galperin sustenta-se no princípio 

de que é possível a formação de processos mentais pela via de uma atividade planejada, que se 

instituem em órgãos funcionais da própria atividade (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2012). Nesse 

sentido, Galperin (2011) desenvolve o princípio da internalização das funções psicológicas 

superiores de Vigotsky, no contexto da Zona de Desenvolvimento Próximo.  

 Para Galperin (2011), as possibilidades de dirigir o processo de formação das ações 

mentais, das representações e dos conceitos são muito significativas.  Assim, o professor não 

só tem a possibilidade de dirigir o processo de estudo, mas também os estudantes. 

 Galperin elaborou a teoria do desenvolvimento psíquico, que se transformou em uma 

teoria do ensino e cuja ideia fundamental é a formação esquematizada por etapas das ações 

mentais. Toda ação caracteriza-se, antes de tudo, pelas variações que produzem no objeto e pelo 

resultado a que conduz.   

 Em sua teoria, Galperin considera que o processo de formação de uma ação e dos 

conceitos começa com o apoio de objetos concretos reais (objetos materiais) ou sua 

representação (objetos materializados) e passa pelas etapas subsequentes (linguagem externa e 
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mental), ou seja, o nível de apropriação do conhecimento ocorre obedecendo a três momentos 

da ação: material, verbal externa e mental. A teoria de Galperin, segundo Talízina (1988), 

desenvolveu-se como uma teoria do ensino e da formação ontogênica da atividade psíquica do 

homem, o processo de assimilação da experiência acumulada pela humanidade.  

 Galperin (2001) sustenta o princípio de que é possível, por meio de uma atividade 

planejada, a atualização ou formação de processos mentais que se estabelecem em órgãos 

funcionais da própria atividade. Desse modo, os conceitos e as habilidades das disciplinas 

escolares podem ser assimilados de forma exitosa, desde que haja um modelo planificado da 

atividade de ensino.  

 Na perspectiva de Galperin (2011), a aprendizagem de conceitos e habilidades vincula-

se às ações mentais do sujeito, tendo em vista a pressuposição de que estas se organizam 

ativamente. Em uma primeira etapa, elas assumem uma forma externa e, depois, em uma 

relação de colaboração, transformando-se em ações mentais. Essa passagem do plano 

Interpsicológico ao plano intrapsicológico é o que Vygotsky (1989) define como princípio de 

internalização.   

 A aprendizagem dessa concepção é entendida como processo de assimilação do 

conhecimento, não somente de registro ou observação, que se produz em condições de interação 

social em dependência do nível de conhecimento que já possui o estudante. Isso quer dizer que 

os estudantes utilizam os conhecimentos que possuem para se apropriar de novos conteúdos. 

Esse processo de construção é concebido, por sua vez, não como registro, mas como a 

interpretação da informação em dependência aos interesses, das elaborações e construções 

prévias e do próprio monitoramento desse processo pelo estudante que aprende. (NÚÑEZ, 

2009, p.149).  

 A teoria de Galperin tem sido uma referência para se organizar, no plano didático a 

formação de ações mentais e processos psíquicos considerando o conjunto de ações definidas 

anteriormente. Dessa forma, é uma via para a formação de habilidades gerais, como a leitura 

compreensiva. Nela, a questão da orientação que constrói o sujeito para a ação, ocupa um papel 

preponderante. Leva em consideração as ideias de Leontiev (1989) a ação se estrutura em três 

momentos: orientação, execução e controle; todos interligados entre si. Por sua vez, uma 

habilidade se compreende como uma ação apropriada assimilada, resultado da atividade 

sistematizada de quem aprende.  

 De acordo com Núñez e Farias (2014), a teoria de Galperin pode ser estruturada em três 

subsistemas integrados:  

 O das condições que garantem a correta execução da ação. 
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 O da assimilação segundo um sistema de indicadores qualitativos da ação. 

 O da passagem da ação do plano externo ao plano mental. 

 O produto da dissertação - proposta que pode constituir-se numa referência para 

professores de Química, ajudando os estudantes a ler textos da disciplina de forma 

compreensiva - está focado no primeiro e no terceiro subsistemas da teoria de Galperin, ou seja, 

no papel da orientação que deve estimular o estudante para a leitura compreensiva bem como 

nas etapas que podem contribuir para a reconfiguração dessa orientação (BOA).  

 

5.2. A orientação para a ação segundo a teoria de Galperin 

 

 A Base Orientadora da Ação é uma instância diretiva e, como tal, estabelece tanto as 

exigências para a ação como também um processo de formação. Por isso, de acordo com 

Talízina (1987), essa etapa prima pela construção correta, racional e segura das formas de 

orientação para solução das tarefas propostas.  

 Entende-se que a orientação desempenha um papel essencial na atividade e nos 

processos de comunicação humana, portanto é uma tarefa específica no processo de formação 

de habilidades gerais para o estudo, nesse caso, a leitura.  

 Os estudantes que constroem uma boa orientação podem estar mais predispostos para 

aprender. Por isso, a orientação é um momento inicial da aprendizagem e do ensino, que deve 

se manter ao longo desses processos para que os estudantes possam aprender e, até mesmo, 

fazer uma autorregulação de suas aprendizagens e desenvolver a autonomia, compreensão e 

criatividade. Tal situação, muitas vezes, é desconsiderada no ensino dito tradicional. Nesse tipo 

de ensino, a orientação é considerada a mesma para todos os estudantes, ignorando-se a 

individualidade e a diversidade de formas e ritmos de aprendizagem. 

 Galperin (2011) considerou a orientação como o apropriamento psicológico no 

pensamento, sendo o elemento chave na qualidade da ação. Ao se referir ao processo de 

assimilação das ações mentais, o autor faz alusão à assimilação da orientação que gera a 

execução da ação. Dessa forma, quando se deseja que os estudantes aprendam uma outra forma 

para ler de forma compreensiva, torna-se necessária a reconfiguração da orientação que sustenta 

essa ação (ou habilidade). 

 A orientação da ação na teoria de Galperin se expressa nos tipos de base orientadora da 

ação, como elemento do subsistema da teoria, e como subsistema das condições que garante a 

correta execução da ação.  
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 A Base Orientadora da Ação (BOA) constitui o modelo da ação, um projeto de ação e, 

assim sendo, deve refletir todas as partes estruturais e funcionais da ação (orientação, execução 

e controle). Núñez (2009.p.101). 

“A parte orientadora é a instância diretiva e, precisamente, no fundamental, depende 

dela a qualidade da execução. Se elaboramos um conjunto de situações em que se 

deva aplicar essa ação conforme o plano de ensino, essas situações em que se deva 

aplicar essa ação conforme o plano de ensino, essas situações ditarão um conjunto de 

exigências para a ação que se forma e, juntamente com elas, um grupo de propriedades 

que respondem a essas exigências e estão sujeitas à formação”. Galperin, (1986) 

citado por (NÚÑEZ 2009, p.101).  

  

De acordo com Galperin (2011), a Base Orientadora da Ação deve estabelecer a relação 

entre a parte material, representada pelos componentes de execução, e a parte mental da ação, 

que reúne os componentes de orientação e de execução, direcionando o sujeito para uma 

percepção clara e precisa da situação-problema e para a realização de uma ação consciente, que 

seja capaz de solucionar, com eficiência, a situação-problema.  

 A etapa de formação da BOA remete, então, a um processo de organização detalhada 

por parte do estudante, visando estabelecer um sistema de ações e suas respectivas operações, 

em estreita união com os conceitos.  Nesse sentido, Talízina (1987) explica que o 

desenvolvimento de uma ação requer um determinado conjunto de operações a serem 

cumpridas em determinada ordem com atendimento de condições e nexos do conceito. A 

execução dessas operações é condição para a realização da ação.  

 Na Base Orientadora da Ação, inclui-se o sistema de condições em que o homem se 

apoia para cumprir uma atividade. O estudante pode construir o sistema de conhecimentos e 

estabelecer os modelos das ações a executar, visando levar a efeito a atividade, assim como a 

ordem de realização dos componentes da ação: orientação, execução e controle. Diferentemente 

do behaviorismo, para o qual a parte executiva é privilegiada, na perspectiva da teoria de 

Galperin, a orientação que o sujeito constrói, para a atividade, determina, entre outros fatores, 

a qualidade da aprendizagem.  

 Segundo Núñez (2009), o esquema da BOA é um esquema operatório. Nela, se inclui, 

de forma estruturada e compreensível para o estudante, os seguintes aspectos: 

 A representação do produto final da ação. 

 A representação dos produtos parciais, assim como a ordem de execução das ações. 

 As operações que permitem chegar ao produto. 

 Os meios de apoio. 

 Os modos de controle.  
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 Dessa forma, na Base Orientadora da Ação, são estabelecidos três modelos: o modelo 

do objeto (o que é ler de forma compreensiva, ou seja, o conceito); o modelo da ação (o sistema 

de operações necessárias para uma leitura compreensiva) e o modelo do controle (as ações para 

a autorregulação). É importante destacar que a BOA é uma referência que se torna subjetiva em 

face peculiaridades dos estudantes.  

 

5.2.1. Tipos de B.O.A 

 O tipo de orientação determina a formação da ação, o produto final, e a aprendizagem. 

Galperin (2001) afirma que, dos resultados de suas investigações, conclui-se que, em termos 

gerais, as formas de orientação podem ser classificadas em três tipos fundamentais. Ele definiu 

os três tipos de BOA tomando, como critérios, o grau de generalização, o caráter detalhado do 

sistema de operações da ação e o modo de elaboração da orientação.  

 O mais importante reside no fato de que a cada tipo de orientação corresponde um 

determinado processo de formação da ação e uma determinada qualidade de seu produto final. 

Em termos gerais, as características desses tipos fundamentais estão detalhadas, a seguir, de 

acordo com Galperin (2011):  

 No primeiro tipo, em geral, a base orientadora da nova ação não é assinalada (mostrada) 

maneira insuficiente. Segundo Núñez (2009), “caracteriza-se por uma composição incompleta 

da orientação”.  

 A orientação do sujeito transcorre por meio de indicadores isolados, é frágil e 

incoerente. Na tarefa, a orientação se distingue não tanto externamente, mas também pelo tempo 

e modo de sua realização; quase não se diferenciam das operações de execução, que têm um 

caráter de ensaio e erro. O processo de formação da ação transcorre lentamente, pela via da 

diferenciação desordenada (com frequentes perdas e buscas repetidas) dos indicadores 

orientadores e dos movimentos reforçadores. Frequentemente, a impressão geral da mudança 

da situação, em presença ou ausência desses indicadores, adota a função de sinal e não dos 

próprios indicadores, os quais não se diferenciam. A análise da situação é superficial e sumária 

e a execução da ação é impulsiva e imprecisa. Finalmente, a ação adquire uma precisão 

significativa e com uma facilidade de execução (porém somente em condições invariáveis). Em 

condições variáveis, a ação é muito sensível, portanto, com resultados diferentes nos ensaios 

sucessivos. A transferência da ação formada é muito limitada.  

 No segundo tipo de orientação, típica do ensino tradicional, são oferecidas aos 

estudantes, de forma elaborada, todas as condições necessárias para o cumprimento correto da 

ação. O professor apresenta a base orientadora completa da ação para a nova tarefa, explicando 
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suas conexões e relações objetivas, a significação dos pontos de apoio e o modo de execução 

da ação. Como regra geral, porém, no início, o sujeito não toma em consideração essas 

condições e, se não for controlado, atua a seu modo, regressando aos ensaios e erros. 

Evidentemente, a indicação da base orientadora é utilizada como sugestão, na medida em que 

a própria atividade preparou o sujeito para sua percepção. A partir daí, o processo de formação 

da ação se abrevia um pouco, porém não muda seu próprio caráter.  

 Para levar a efeito o segundo tipo de orientação, é necessário, com a ajuda de uma 

organização externa rigorosa, proporcionar ao sujeito a correta execução da ação. A princípio, 

possui a seguinte característica: o sujeito compara cada elemento da tarefa com a parte 

correspondente do material e, depois, faz a operação. Em geral, depois é realizada sem erros. A 

mudança sistemática do material conduz à generalização sistemática da ação, já que, como a 

ação é executada em uma ordem invariável, então, rapidamente se forma o estereótipo 

dinâmico. A análise da situação se abrevia até se converter em reconhecimento; a execução das 

operações se dá sem uma comparação antecipada, e assim se desenvolve a automatização de 

todo o processo. 

 Dessa forma, a atividade orientadora se separa, claramente, da execução desde o 

princípio. A orientação acontece com determinados indicadores e, por meio deles, são 

consideradas as relações objetivas do material. A orientação é, pois, racionalizada, enquanto a 

ação, planejada. A transferência a novas tarefas entendidas como novas situações está 

condicionada em grande medida (porém, não totalmente), pela presença de elementos idênticos 

aos assimilados anteriormente. 

 O terceiro tipo do orientação se diferencia, em primeiro lugar, pela habilidade do 

estudante para formar, individualmente, a imagem orientadora completa da ação.  

A análise que permite o aluno diferenciar qualquer tarefa, dentro de uma determinada área, 

pressupõe a orientação do estudante, não para os índices de qualquer tarefa particular, mas para 

as propriedades e relações essenciais para qualquer objeto da área dada. Isso significa a fonte 

comum dessa orientação, cuja ajuda, depois, nas áreas isoladas, se estabelecerão as 

combinações dessas propriedades e relações, as quais condicionam os indicadores 

característicos, os pontos de apoio dessa tarefa particular.  

 A orientação do terceiro tipo se forma fácil e rapidamente. O tempo geral de 

assimilação dessas primeiras tarefas (quando tem lugar a formação das três habilidades antes 

mencionadas) é menor que o tempo de assimilação do segundo tipo. Depois, o tempo de 

assimilação das tarefas posteriores (onde se formam somente a terceira habilidade e as duas 

primeiras se aplicam já em forma separada) se reduz, sensivelmente, para toda a série de tarefas.  
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  Uma vantagem fundamental da aprendizagem com uma orientação do terceiro tipo 

consiste na mudança essencial do processo e do produto da aprendizagem. Ao diferenciar, 

individualmente, a base orientadora da ação, o sujeito a segue ativamente, e a organização 

externa da ação se torna desnecessária. A ação é desenvolvida corretamente desde o primeiro, 

enquanto a assimilação posterior transcorre também sem erros. A ação que se forma sobre a 

análise das relações da área proporciona dados muito precisos acerca das mudanças das 

condições (da situação, do material e dos estados do próprio sujeito).  

A orientação do terceiro tipo se manifesta em uma completa transferência da ação dentro 

dos limites da área dada. Nesse momento, participa, claramente, a diretriz geral de investigar 

antes de atuar, de abordar as novas tarefas a partir de seu estudo prévio. É evidente que esse 

tipo de orientação apresenta algumas dificuldades, em virtude de uma reconstrução essencial 

não somente dos métodos de aprendizagem, mas também das próprias disciplinas 

(diferenciação de métodos gerais para a análise e organização do material do geral para o 

particular). Porém, precisamente o terceiro tipo de orientação constitui uma possibilidade real 

para a formação planejada dos processos psíquicos e das propriedades da personalidade não 

somente com os indicadores que, hoje, se consideram mais efetivos, mas também com os 

indicadores que serão promovidos no futuro sobre a base das novas possibilidades. 

A BOA III, devido ao seu caráter generalizado, implica uma organização sistêmica dos 

conteúdos, considerando a essência manifestada numa variedade de possibilidades. 

Consequentemente, essa essência é o objeto da assimilação e da orientação. Ao se estruturar a 

BOA III, deve-se estabelecer a invariante do sistema que não é específico de um caso particular 

de leitura compreensiva, mas de todo um conjunto de invariantes, o que permite ler de forma 

compreensiva, enquanto referência.  

A BOA III, enquanto significado a ser compartilhado pelos estudantes, e como 

referência do professor para o ensino, se ressignifica com os sentidos que os estudantes 

conferem a essa orientação, o que representa a subjetividade da orientação.  

Núñez (2009) assinala algumas vantagens de trabalhar esse tipo de orientação: 

 Oferecer grandes possibilidades para o trabalho independente, porque aumentam 

as oportunidades de trabalho criativo. 

 É mais produtiva, por seu caráter generalizado. 

 Libera o estudante da necessidade de estudar cada fenômeno particular de um 

assunto dado. Constitui uma nova forma de armazenamento da informação: em 

vez de muitos casos particulares para sua análise. 
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 É uma orientação teórica e, portanto, penetra na essência dos fatos, com os quais 

consegue contribuir de forma planejada para o desenvolvimento do pensamento 

teórico dos alunos.  

O quadro 7, a seguir, reúne as características de cada BOA acima explicitada. 

Quadro 7: Tipos de BOA segundo Galperin. 

TIPO DE BOA GENERALIDADE PLENITUDE MODO DE OBTENÇÃO 

I Particular Incompleta Independente 

II Particular Completa Elaborada (dada) 

III Geral (orientada ao 

essencial) 

Completa Independente 

Fonte: Núñez, 2009.p.101.  

 Para esse estudo, foi construída uma Base Orientadora do tipo III devido à 

potencialidade desse tipo de orientação. E como qualidade das ações, é recorrente a 

preocupação em garantir a forma da ação, uma vez que é interessante que os estudantes realizem 

leituras de textos de forma compreensiva, obedecendo a uma orientação geral, no plano mental.  

 

5.3. Etapas de Assimilação de Galperin 

 

 Conforme já foi abordado, a teoria de Galperin (2011a) explica o processo de 

internalização da ação externa em interna, como processo que acontece segundo etapas 

devidamente planejadas. Esse processo ocorre nas seguintes etapas: motivacional, formação do 

esquema da base orientadora da ação, formação da ação no plano material ou materializado, 

formação da ação como linguagem externa e, por fim, a mental. É bom destacar, que quando 

Galperin (2011a) refere-se as etapas para qual a ação mental se forma, ele faz referência à 

orientação para a execução da ação. Para ele, a ação estrutura-se em orientação, execução e 

controle, a primeira passa a ter papel essencial na qualidade da execução.  

  Durante as etapas, as ações e conceitos assimilados representam um processo de 

conversão gradual de ações externas ou materializadas em intelectuais, internas. O subsistema 

das etapas representa as condições que garantem o transito da ação ao plano mental, nesse caso 

a ação de orientação.  
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5.3.1. Etapa motivacional 

  

 Essa etapa é considerada por Talízina (2001) como etapa zero, ou seja, não há nenhum 

tipo de ação, tampouco são introduzidos conhecimentos, tendo como objetivo principal preparar 

os estudantes para assimilação da habilidade.  

 Para Núñez (2009), a motivação para aprender é sempre definida por valores que apoiam 

ou justificam a aprendizagem como atividade de estudo. No caso, precisa-se estar motivado 

para aprender novas formas de leitura compreensiva, de modo que o desenvolvimento desse 

processo de formação seja satisfatório.   

 A motivação também está relacionada com os desejos, a vontade, as relações afetivas 

que o estudante estabelece com o objeto do conhecimento, como tem discutido Ramalho e 

Núñez (2011) com fulcro nas reflexões dos trabalhos de Davidov (1988) e Leontiev (1989). 

 Segundo Talízina (2000), a motivação para se aprender é um requisito básico, vinculado 

às necessidades e a um conjunto de circunstâncias da vida real de quem aprende. Nas atividades 

de ensino e aprendizagem, os motivos podem ser de dois tipos: externos e internos.  

a) Motivos internos: são os próprios interesses e os atendimentos diretos da necessidade 

vinculada ao objeto da ação, no caso, a leitura. Logo, na atividade de aprendizagem dos 

estudantes, a aquisição do conhecimento que não atua como meio para se alcançar um ou outro 

objetivo, mas como o próprio objetivo da atividade dos indivíduos (TALÍZINA, 1987).  

b) Motivos externos: o docente desenvolve a atividade para satisfazer outras necessidades, que 

não se relacionam diretamente com a atividade de estudo, que se transforma em um meio para 

se alcançar um fim (TALÍZINA, 2000). 

 Conforme Núñez e Ramalho (2012), uma via para a motivação dos estudantes é o uso 

de situações problemas baseados em contradições que criem, nos estudantes, necessidades para 

aprender. Embora na teoria se defina a motivação como um primeiro momento, ela precisa ser 

trabalhada e mantida durante todo o processo de formação da habilidade.   

 

5.3.2. Etapa de formação da Base Orientadora da Ação (BOA) 

  

 Na orientação, os estudantes se familiarizam com as condições concretas da ação e sua 

representação em forma de um modelo do sistema de operações adequado à assimilação do 

conceito pelas quais se orienta o sujeito para a execução e para a autorregulação dessa ação.  

 Durante essa etapa, os estudantes conhecem a nova atividade e os conhecimentos que 

se incluem nela.  Nesse momento, é fundamental não somente comentar com os estudantes 
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acerca de como devem solucionar as tarefas, mas também mostrar o processo de solução. Isso 

significa para Talízina (2000) que é necessário “identificar o sistema de operações que 

caracteriza a habilidade e mostrar como estabelecer a presença, ou não, do sistema identificado 

assim como a definição do conceito”. (TALÍZINA, 2000). 

 

5.3.3. Etapa de Formação da Ação Materializada 

 

 O ponto de partida da execução da ação é material (relações com objetos reais) ou 

materializado (modelos), que se diferenciam não pelo modo operacional, mas pela forma de 

representação do objeto. Em sua forma material, o objeto é o próprio referente a ser estudado 

que, na forma materializada, é substituído por um modelo, que expresse os elementos e 

princípios essenciais do conceito a ser assimilado.  

  O estudante, ao executar as operações – descobre, distingue e estabelece a relação geral 

que caracteriza o conteúdo e a estrutura do objeto e da ação.  Sua referência de apoio, além do 

professor, são os esquemas da Base Orientadora da Ação, contemplados nas fichas ou mapas 

de estudos, incluindo os:  os conhecimentos, o procedimento ou composição, os mecanismos 

de controle, entre outras, orientações.  

 De acordo com Núñez (2009), os meios de materialização podem ser diversos. “Um 

deles é o mapa de atividade, que é portador das informações que se fazem necessárias para 

executar a atividade, seguindo um plano definido”. Constitui um apoio externo, é uma 

ferramenta essencial para a atividade nessa etapa.  

 Talizina (2001) a considera como una etapa de raciocínio teórico e de execução da ação, 

na qual o estudante trabalha em duplas (peerteaching). Nessa etapa, o sistema de operações se 

realiza segundo a estrutura completa de suas operações, ou seja, de forma detalhada. Os 

estudantes verbalizam a execução das ações, o que contribui com o caráter consciente da ação. 

Com o apoio dos cartões de estudos como esquemas referenciais que representem a B. O. A., 

resolvem-se as diversas tarefas como estratégias de assimilação. Um membro da dupla resolve 

uma tarefa enquanto o outro acompanha, utilizando o modelo da B.O.A. (modelos do 

conhecimento da ação e do controle). 

Na continuação, invertem-se os papéis para resolver outra tarefa e, assim, 

sucessivamente. O desempenho daquele que detém o papel de controlador é uma via para a 

apropriação não somente dos indicadores de controle e da formação da própria habilidade como 

também para a formação do autocontrole. Os estudantes, ao controlarem uns aos outros, 

aprendem a regular suas ações e se tornam mais atentos (Talizina, 2001). 
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Na opinião de Núñez (2009), os cartões de estudo constituem recursos materializados 

nos quais se apoiam os alunos para a resolução das tarefas e são ferramentas culturais 

importantes para o desenvolvimento intelectual no processo de assimilação. Neles, explicitam-

se os modelos da atividade geral para resolver quaisquer tipos de problemas do mesmo tipo, 

assim como os conceitos necessários dentro dos limites de generalização. Na atividade dos 

estudantes, durante essa etapa, se exige ainda a justificação, a argumentação e/ou a explicação 

oral ou escrita do processo de solução das tarefas. O emprego dos cartões de estudo, enquanto 

meio de materialização para o trabalho nessa etapa, assegura a fase de trabalho compartilhado, 

sem, contudo, perder a individualidade. O estudante não necessita memorizar o conteúdo, mas 

assimilá-lo na medida em que o utiliza na solução das diferentes tarefas. 

 Quando o objeto da assimilação é uma habilidade, como na formação da habilidade para 

a leitura compreensiva, materializa-se a BOA que passa a ser o que deve internalizar, ou seja, 

levar ao plano mental passando pelas etapas da Teoria de Galperin.  

 

5.3.4. Etapa de Formação na Linguagem Externa 

  

 A linguagem, segundo a teoria histórico-cultural, desempenha um papel essencial no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, segundo Vygotsky (1894): 

“O desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos 

instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança.  

O crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do 

pensamento, isto é, da linguagem”. (VYGOTSKY 1984, p.44): 

 

 A linguagem é condição necessária na mediação da relação entre o homem e o mundo. É 

o mais complexo e completo signo com raiz social e biológica que, diferentemente, dos outros 

animais, permite ao indivíduo humano seu desenvolvimento psicológico.  Ela é considerada 

elemento essencial no processo de apropriação de qualquer forma de conhecimento que, 

inicialmente, é externo – está nas relações sociais – para se tornar individual. Os conceitos e as 

habilidades se formam mediante a atividade mental, porém a palavra é o meio principal para 

determinar os seus traços, sintetizá-los, expressá-los e abstraí-los.  

 Na Teoria de Galperin, a etapa de formação da ação no plano da linguagem externa, 

inicialmente, foi traduzida como a forma verbal da ação, isto é, expressa em voz alta, pelo 

estudante.  Posteriormente, com o desenvolvimento de alguns estudos, Galperin passou, 

também, a admitir a forma da linguagem escrita, de acordo com Nuñez (1997, p. 68): 

 
“Na etapa da linguagem externa, a linguagem se converte em portador de todo o 

processo: tanto da tarefa, como da ação pelo que o aluno deve orientar-se não só ao 
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conteúdo do objeto, mas também a expressão verbal, evitando o formalismo das ações 

verbais”. 

 

 A justificativa é de que a linguagem verbal externa, transformada em linguagem 

escrita, requer a explicitação da forma conceitual da ação material ou materializada e das ações 

mentais, até então, requeridas. Contudo, a linguagem escrita deve atender às características do 

desenvolvimento dos estudantes e suas possibilidades prospectivas. 

 Nessa etapa, o estudante não mais terá à sua disposição a orientação de forma 

materializada. Contudo, o conteúdo conceitual e procedimental será o mesmo, pois é a base 

para a comunicação verbal, bem como do acesso aos símbolos que o representa. 

A ação ocorre em nível intelectual por meio da utilização de regras e símbolos. A 

atenção se dirige ao desenvolvimento da linguagem Talizina (2001). Nela, os estudantes ainda 

se apropriam e dão sentido ao conceito e ao sistema de operações da ação ao resolverem 

diversos problemas dentro dos limites de generalização. Os alunos também continuam 

resolvendo as tarefas em duplas.  

O diálogo possibilita a apropriação de significados cada vez mais enriquecedores e 

aplicáveis a uma pluralidade de tarefas diversas dentre os limites da generalização. Por sua vez, 

a comunicação no trabalho colaborativo entre iguais, sem a presença imediata do professor, tem 

um valor formativo importante para o desenvolvimento de atitudes. Os estudantes se sentem 

livres para verbalizar e expressar suas ideias, reconhecendo que estão aprendendo, pois sentem 

apoio nesse processo, no qual há relações de simetria, colaboração e complementaridade. Isso 

faz aumentar o protagonismo dos estudantes na gestão de sua própria aprendizagem.  

 O controle do processo se realiza como na etapa anterior, por operações, ou seja, 

segundo o sistema de operações que formam parte da B.O.A. As tarefas apresentadas são 

semelhantes às da etapa material ou materializada, mas estruturadas sobre a base das 

possibilidades que a linguagem escrita e a oral oferecem. A exigência da argumentação, da 

justificação e da explicação, ou seja, a expressão oral ou escrita do raciocínio que o aluno realiza 

na solução das tarefas, permite, como já foi dito, que a ação se traduza à lógica dos conceitos e, 

portanto, seja iniciado o processo de generalização. Essa é uma estratégia que favorece os processos 

de aprender a aprender. 

 Enfim, a etapa verbal se caracteriza como um estágio do processo de aprendizagem da 

habilidade, em que o aluno enuncia e explica, em voz alta ou escreve, o curso das operações 

adotadas e executadas para a efetivação da ação em processo de internalização que, no caso, é 

etapa mental da ação.  
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5.3.5. Etapa Mental  

  

 Segundo Nuñez (2009), a linguagem interna ao se transformar em função mental 

interna proporciona novos meios para o pensamento. Com essa condição, o aluno se desliga da 

ação verbal e converte-a em mental. Ademais, se desvincula dos signos externos e se baseia nos 

recursos internos. Nuñez e Pacheco (1997) destacam: 

“Substituindo as coisas reais, agora o objeto da ação como sua composição 

operacional tem caráter ideal, de imagem. A atividade mental constitui na realidade 

uma atividade nervosa superior, produto da interiorização de significados sociais, num 

processo de atividade social mediado por signos”. (NUÑEZ E PACHECO,1997, p. 

70). 

  

 Nesse sentido, a forma mental da ação é a etapa final do caminho da transformação da 

nova ação de externa em interna. Por sua origem, a ação mental está relacionada à ação material 

e é o seu reflexo. Substituindo as coisas reais, agora, o objeto da ação, assim como sua 

composição operacional, tem caráter ideal de imagem. 

 Essa etapa possibilita trabalhar a ressignificação da habilidade, permite que os 

conhecimentos se transformem em significado pessoal, relacionados com as necessidades, 

interesses e convicções da personalidade.  

Essa etapa permite organizar o trabalho dos alunos no plano mental, ou seja, é uma etapa 

de trabalho independente sem nenhum tipo de ajuda. A atividade de orientação se dá no plano 

intrapsicológico. Nela, a ação que corresponde à estrutura operacional da ação ligada à 

habilidade constitui um fato do pensamento. É nesse momento que a ação pode ser 

automatizada em ritmo mais acelerado, adquirindo a forma de atividade por fórmula, sendo 

executada, nessa etapa, para si de forma reduzida.  

Nessa etapa, utilizam-se tarefas que exigem realização independente, necessitam da 

transferência de conhecimentos e estimulam a criatividade para que os alunos possam aplicar 

os conhecimentos à solução de situações novas, geralmente vinculadas à problemática de 

interesse individual e do grupo. Talizina (1988) alerta para o fato de que, na etapa mental, as 

tarefas se dirigem para a solução de situações problema não só dentro dos limites de 

generalização como também de situações novas que exigem transferência de aprendizagem e 

reconstrução da B.O.A. para favorecer a atividade criativa dos estudantes. O controle se realiza 

segundo o produto final da atividade. 

Utilizam-se os mesmos tipos de tarefas, porém enfatizando a exercícios de maior 

complexidade, que impliquem a transferência do conhecimento para novas situações. Os 

licenciandos lerem de forma compreensiva sem o auxílio do cartão de estudo, do companheiro, 
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do professor ou da linguagem falada, apenas em seu plano mental, como produto do 

pensamento. A ação, nesse instante, tem uma base de articulação expressa, em forma de 

linguagem externa para o próprio indivíduo. É uma ação interna, entretanto direcionada ao 

exterior (a si mesmo ou a outra pessoa). 

 Nesse momento, atividades metacognitivas que envolvem a linguagem como forma de 

representação da atividade e como meio de comunicação entre os sujeitos, em que, a linguagem 

interna (nova estrutura psicológica) se transforma em mental devem ser predominantes. Dessa 

forma, o estudante torna-se consciente dos procedimentos utilizados para aprender e regular sua 

aprendizagem.  

 Este capítulo estruturante permite pensar e fundamentar o planejamento e organização 

do ensino para ler, de forma compreensiva, textos de Química. Considerando as potencialidades 

teóricas e metodológicas da teoria de Galperin, apresenta ser útil para a aprendizagem da leitura. 

O ensino, nessa perspectiva, supõe uma forma não fragmentada da aprendizagem, mas 

integrada, de forma sistêmica, sendo, pois, considerada uma referência para o ensino devido a 

sua potencialidade.  
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6. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A estratégia metodológica utilizada, no estudo em questão, propôs estudar e caracterizar 

o conhecimento profissional de licenciandos para ensinar a ler, de forma compreensiva, textos 

nos livros didáticos de Química como parte da aprendizagem dessa disciplina. Dessa forma, o 

percurso metodológico explicita os caminhos, as formas, instrumentos de coleta de dados, as 

análises para essa finalidade, e, ainda, a forma como foi desenvolvido o produto da dissertação.  

 

6.1. Pressupostos metodológicos 

 

Embora exista uma ampla bibliografia sobre ler de forma compreensiva nas aulas de 

ciências naturais, no caso específico da Química se tem menos números de publicações sobre 

essa temática. Dessa forma, é um estudo de caráter exploratório que articula, de forma dialética, 

as dimensões qualitativo/quantitativo. De acordo com Leite (2008), a pesquisa exploratória - 

como o próprio nome sugere - explora algo novo, baseia-se no empirismo e seus resultados têm 

um grande valor, visto que serve de base para estudos vindouros quando sua abordagem não 

possui bibliografia extensa. 

Em relação à natureza da pesquisa, é possível, assim, classificá-la em: qualitativa e 

quantitativa. 

•  Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 

não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa, visto que não requerem o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados, 

enquanto o pesquisador é o instrumento-chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

Esse tipo de método que tem fundamento teórico, além de permitir desvelar processos 

sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas 

abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. 

(MINAYO 2010.p. 57).  

Em relação à dimensão quantitativa, pode-se afirmar que não é objetivo da pesquisa 

testar hipóteses estatísticas, mas quantificar dados para apreender a sua extensão. Dessa forma, 



87 

 

a quantidade e a qualidade do dados formam uma unidade dialética (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2014).  

A organização da metodologia da pesquisa se apresenta na figura a seguir.  

Esquema 1: Organização da metodologia da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: pesquisa, 2015 
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6.2.Instrumento de coleta de dados 

 A escolha dos instrumentos de pesquisa é uma etapa essencial na organização da 

metodologia da pesquisa, e está relacionada à natureza e aos objetivos da pesquisa.  

A pesquisa busca, por intermédio de métodos empíricos, coletar os dados necessários 

para se responder aos objetivos propostos. Para esse estudo, foi utilizado questionário com 

perguntas fechadas e abertas como instrumento de pesquisa em relação aos objetivos 1, 2 e 3. 

O instrumento permitiu caracterizar o conhecimento profissional de licenciandos em relação à 

leitura compreensiva de textos de Química. Quanto à elaboração do produto da dissertação, 

procedeu-se a uma análise teórica da habilidade leitura compreensiva em ciências e elaborada 

uma sequência didática de acordo com as etapas da teoria de Galperin.   

 

6.2.1. Questionários 

Um questionário consiste em uma série de perguntas sobre o tema visado, perguntas 

escolhidas em função da hipótese e tem como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. Diferencia-se da entrevista pelo 

fato de, nessa última, as perguntas e respostas serem feitas oralmente. 

As perguntas podem ser classificadas quanto à sua forma da seguinte maneira: 

 Perguntas abertas:são as que permitem ao informante responder livremente, usando 

linguagem própria e emitir opiniões. 

 Perguntas fechadas: esse tipo de pergunta, embora restrinja a liberdade das respostas, 

facilita o trabalho do pesquisador e também a tabulação, pois as respostas são mais 

objetivas. 

 Semiestruturada: são perguntas fechadas mas que apresentam uma série de possíveis 

respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. A técnica da escolha múltipla 

é facilmente tabelável e proporciona uma exploração em profundidade quase tão boa 

quanto a de perguntas abertas. A combinação de respostas múltiplas com as respostas 

abertas possibilita mais informações sobre o assunto, sem prejudicar a tabulação. 

Na pesquisa, foram usados três questionários, em uma sequência em função das próprias 

limitações de cada um deles. No primeiro momento, o questionário possibilitou a coleta de 

dados de acordo com uma primeira compreensão dos licenciandos. Um segundo questionário 

foi aplicado envolvendo uma atividade de reflexão crítica dos dados do primeiro questionário. 
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Ainda assim, se fez necessário um terceiro questionário para avaliar o domínio do conhecimento 

profissional, conforme esquema a seguir:  

Esquema 2: Caracterização do conhecimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pesquisa, 2015. 

 

6.2.2. Planos dos questionários 

O primeiro questionário foi organizado em quatro partes para analisar uma primeira 

compreensão em relação à leitura compreensiva e suas habilidades bem como caracterizar o 

perfil dos licenciandos, conforme os planos de questionários apresentados nos quadros 

seguintes :a primeira parte do questionário visa caracterizar o perfil dos licenciandos.   

Quadro 8: Plano de questionário I- Perfil dos licenciandos 

OBJETIVO PERGUNTAS 

Caracterizar o perfil dos licenciandos. Nome: 

Idade:  

Sexo: 

Tipo de escola onde estudou no E.M: 

Fonte: da pesquisa, 2015. 
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 A segunda parte tem o propósito de conhecer o tipo de leitor, frequência de leitura.  

Quadro 9: Plano de questionário I- Tipo de leitor. 

Objetivos Perguntas 

Identificar frequência de leitura Com que frequência você lê? 

Identificar o tipo de leitor Que tipo de leitor você se considera? 

Fonte: da pesquisa, 2015. 

A terceira parte é composta por quatro questões segundo uma primeira compreensão 

dos licenciandos: 

Quadro 10: Plano de questionário I- compreensão dos licenciandos sobre leitura compreensiva.   

OBJETIVO PERGUNTAS 

Caracterizar o conhecimento sobre o que 

lê de forma compreensiva um texto do 

livro de Química.  

O que é ler de forma compreensiva um texto do 

livro didático de Química? 

Conhecer a importância atribuída à leitura 

de texto de Química para aprender. 

Que importância você atribui à leitura de texto 

do livro didático de Química na aprendizagem 

dos conteúdos dessa disciplina? 

Caracterizar como realiza passo a passo a 

leitura de um texto de Química. 

Leia o texto disponibilizado e explicite passo a 

passo como você fez a leitura para a 

compreensão do texto.  

Fonte: da pesquisa, 2015. 

 

A quarta parte do questionário tem o objetivo de avaliar o conhecimento dos 

licenciandos para ensinar a ler de forma compreensiva, tendo sido utilizadas várias habilidades 

como parâmetro. 

 

Quadro 11: Plano de questionário I- Autoavaliação do conhecimento para ensinar a ler de forma 

compreensiva. 

Habilidades E B R D 

H1- Ler de forma compreensiva textos de Química.     

H2- A Estabelecer os objetivos da leitura e os 

conhecimentos prévios relevantes. 

    

H3- Usar estratégias metacognitivas.     
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H4- Elaborar diagramas, mapas ou esquemas sobre o 

texto lido. 

    

H5- Relacionar as novas ideias com os conhecimentos 

prévios a fim de dar sentido as novas informações. 

    

H6- Interpretar gráficos, figuras, esquemas contidos nos 

textos. 

    

H7- Identificar o tipo de texto e o gênero.     

H8- Formular perguntas sobre o texto.     

H9- Prever o que será lido.     

H10- Fazer inferências.     

H11- Elaborar resumo de texto lido.     

Fonte: da pesquisa, 2015. 

Legenda: E- Excelente; B- Bom; R- Regular; D- Deficiente; H- habilidade.  

O segundo questionário consistiu em uma reavaliação; foi aplicado após uma reflexão 

crítica a respeito das habilidades necessárias para ensinar a ler de forma compreensiva, 

conforme mostra o plano de questionário a seguir:  

Quadro 12: Plano de questionário II- Reavaliação dos licenciandos 

Avaliar seu conhecimento para ensinar: 

 

E B R D 

H1- Ler de forma compreensiva textos de Química.     

H2- Estabelecer os objetivos da leitura e os conhecimentos 

prévios relevantes. 

    

H3- Usar estratégias metacognitivas.     

H4- Elaborar diagramas, mapas ou esquemas sobre o texto 

lido. 

    

H5- Relacionar as novas ideias com os conhecimentos 

prévios a fim de dar sentido às novas informações. 

    

H6- Interpretar gráficos, figuras, esquemas contidos nos 

textos. 

    

H7- Identificar o tipo de texto e o gênero.     

H8- Formular perguntas sobre o texto.     
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H9- Prever o que será lido.     

H10- Fazer inferências.     

H11- Elaborar resumo de texto lido.     

Fonte: da pesquisa, 2015. 

Legenda: E- Excelente; B- Bom; R- Regular; D- Deficiente.  

O terceiro questionário foi usado para caracterizar o conhecimento profissional de várias 

habilidades importantes para uma leitura compreensiva de textos de Química, envolvendo a 

leitura de um texto de um livro didático de Química; em seguida, fizeram-se várias perguntas 

em relação ao texto. Segue o texto utilizado para responder às questões e o plano desse terceiro 

questionário.  

Figura 5: Texto complementar do livro didático de Química usado no questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: livro didático. Reis, M. Química, 2013. 
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Quadro 13: Plano de questionário III- Caracterização do conhecimento profissional dos licenciandos 

 Ler o texto com a finalidade de compreender seu conteúdo como parte da 

aprendizagem da Química. 

1) Em relação ao processo de leitura compreensiva, responda: 

a) O que significa ativar os conhecimentos prévios? 

b)  O que são os conhecimentos prévios nesse caso? 

c)  O que é metacognição? 

d)  Explicite duas estratégias metacognitivas usadas por você na leitura compreensiva 

do texto. 

e) Qual é o tipo de texto apresentado na leitura? Justifique. 

f)  Qual é o gênero desse texto? Justifique. 

g)  Formule quatro perguntas em relação ao texto, classificando cada uma delas. 

      h) O que é fazer inferências durante a leitura? 

h)  Escreva duas inferências que podem ser feitas durante a leitura do texto. 

i)  O que é um resumo da leitura do texto? 

j) Qual deve ser o conteúdo do resumo nesse caso? 

k)  O que significa interpretar a figura do texto? 

Fonte: da pesquisa, 2015. 

 

6.2.3. Validação dos questionários  

O processo de validação dos instrumentos de pesquisa é um procedimento para conferir 

relevância e objetividade aos dados. A validez de um instrumento de pesquisa, segundo Laville 

e Dionne (1999) diz respeito à qualidade do instrumento para favorecer as informações para os 

quais foi construído. Após a elaboração de cada questionário, no formato do plano 

correspondente, a validação de cada um foi realizada em sessões de discussão com o orientador 

da dissertação.  

 

6.3.Organização dos dados 

A organização dos dados é de extrema relevância na criação de possibilidades e 

perspectivas diversas para a análise dos dados, e foram organizados conforme o instrumento de 

coleta no caso, o questionário.  
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 De acordo com Laville e Dionne (1999), esse momento de preparação ou organização 

dos dados da pesquisa comporta três operações principais: codificação, transferência e 

verificação.  

A codificação é a primeira operação na organização do material. É o momento de 

atribuir um código a cada um dos dados coletados e de ordená-los em categorias. A seguir, 

ocorre a transferência dos dados, ou seja, transcrevê-los em quadro e/ou tabelas mais funcionais 

para o trabalho de análise e interpretação, transformando-os, às vezes, em decorrência da 

codificação. A verificação, embora apareça como último passo dessa sequência, é, na realidade, 

é conduzida ao longo do processo. De fato, inicia-se na recepção dos dados brutos e, para que 

não despenda energias desnecessárias, o pesquisador eliminará, desde logo, os dados que não 

podem servir a seus fins porque são incompreensíveis, incompletos, inadequados (LAVILLE; 

DIONNE, 1999.p.199). 

Os dados coletados, no questionário, foram categorizados e organizados em uma base 

de dados em seguida em tabelas e quadros segundo a perspectiva da estatística descritiva.  

 

6.4.Análise de dados 

Durante a análise qualitativa dos dados, buscou-se a identificação de significados nos 

elementos observados nas respostas às perguntas dos questionários. 

Os dados das questões abertas, levantados nos questionários, foram tratados segundo a 

técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Nesse tipo de análise, foram construídas 

categorias empíricas, tabuladas e representadas em tabelas.  

Análise de conteúdo 

Para Bardin (1977), a Análise de Conteúdo pode ser definida como:  

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/ recepção destas mensagens”.  (BARDIN, 1977.p.38).  

 

A intenção da Análise de Conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não). 

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo parte de uma leitura de primeiro 

plano do material coletado, para atingir um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos 

manifestos do material. Para isso, geralmente, todos os procedimentos levam a relacionar 
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estruturas semânticas (significantes) dos enunciados e a articular a superfície dos enunciados 

dos textos com os fatores que determinam suas características. 

As etapas são organizadas em três fases: 1) pré- análise, 2) exploração do material e 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira fase, pré-análise, é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais 

colocadas pelo quadro referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das 

informações coletadas. A fase compreende a leitura geral do material eleito para a análise. O 

investigador deve se perguntar sobre as relações e as etapas realizadas, elaborando alguns 

indicadores que o orientem na compreensão do material e na interpretação final. 

De forma geral, efetua-se a organização do material a ser investigado, a sistematização 

serve para que o analista possa conduzir as operações sucessivas de análise. Essa fase 

compreende: 

a) Leitura flutuante: é o primeiro contato com os documentos da coleta de dados, momento em 

que se começa a conhecer os textos, entrevistas e demais fontes a serem analisadas. 

b) Escolha dos documentos: consiste na definição do corpus de análise. 

c) Formulação das hipóteses e objetivos: a partir da leitura inicial dos dados. 

d) Elaboração de indicadores: a fim de interpretar o material coletado. 

É importante ressaltar que a escolha dos dados a serem analisados, obedece à orientação 

das seguintes regras: 

• Exaustividade: refere-se à deferência de todos os componentes constitutivos do corpus. Bardin 

(1977) descreve essa regra, detendo-se no fato de que o ato de exaurir significa não deixar fora 

da pesquisa qualquer um de seus elementos, independentemente de quais sejam as razões. 

• Representatividade: “no caso da seleção, um número muito elevado de dados, pode efetuar-

se uma amostra, desde que o material a isto se preste. A amostragem diz-se rigorosa se a amostra 

for uma parte representativa do universo inicial” (BARDIN, 1977). 

• Homogeneidade: “os documentos retidos devem ser homogêneos, obedecer a critérios 

precisos de escolha e não apresentar demasiada singularidade fora dos critérios”. (BARDIN, 

1977). 

• Pertinência: “significa verificar se a fonte documental corresponde adequadamente ao objetivo 

suscitado pela análise, ou seja, esteja concernente com o que se propõem o estudo”. 

As regras de seleção da análise compreendem todos os questionários selecionados para 

análise. Ressalta-se a necessidade de preparação do material, que se constitui em uma fase 

intermediária, que compreende a reunião de todo o material para tratar as informações coletadas 

(questionário).  
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Concluída a primeira fase acima descrita, parte-se para a exploração do material, que 

constitui a segunda fase. A exploração do material consiste na construção das operações de 

codificação, considerando-se os recortes dos textos em unidades de registros, a definição de 

regras de contagem e a classificação e agregação das informações em categorias simbólicas ou 

temáticas. Bardin (1977) define codificação como a transformação, por meio de recorte, 

agregação e enumeração, com base em regras precisas sobre as informações textuais, 

representativas das características do conteúdo. 

Nessa fase, o texto de todo o material coletado é recortado em unidades de registro. 

Tomar-se-ão, como unidades de registro, os parágrafos de cada material. Desses parágrafos, as 

palavras-chaves são identificadas, faz-se o resumo de cada parágrafo para realizar uma primeira 

categorização. Essas primeiras categorias são agrupadas de acordo com temas correlatos, e dão 

origem às categorias iniciais. As categorias iniciais são agrupadas tematicamente e originando 

as categorias intermediárias; estas últimas também aglutinadas, em função da ocorrência dos 

temas, resultam nas categorias finais. Assim, o texto é recortado em unidades de registro 

(palavras, frases, parágrafos), agrupadas, tematicamente, em categorias iniciais, intermediárias 

e finais, possibilitando, assim, as inferências.  

A terceira fase, compreendendo o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado. A 

análise comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias existentes em 

cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos 

como diferentes. 

Sintetizando, o método de análise de conteúdo compreende as seguintes fases: 

1) Leitura geral do material coletado. 

2) Codificação para formulação de categorias de análise, utilizando o quadro referencial teórico 

e as indicações trazidas pela leitura geral. 

3) Recorte do material, em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) comparáveis e 

com o mesmo conteúdo semântico. 

4) Estabelecimento de categorias que se diferenciam, tematicamente, nas unidades de registro 

(passagem de dados brutos para dados organizados). A formulação dessas categorias obedece 

aos princípios da exclusão mútua (entre categorias), da homogeneidade (dentro das 

categorias), da pertinência na mensagem transmitida (não distorção), da fertilidade (para as 

inferências) e da objetividade (compreensão e clareza). 

5) Agrupamento das unidades de registro em categorias comuns; 

6) Agrupamento progressivo das categorias (iniciais → intermediárias → finais); 
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7) Inferência e interpretação, respaldadas no referencial teórico. 

A seguir, tem-se um esquema que representa as fases estabelecidas pela análise de 

Conteúdo.  

Esquema 3: Fases da Análise de Conteúdo. 

 

Fonte: pesquisa, 2015.  

 

6.5.Metodologia para a elaboração do produto e da invariante de leitura compreensiva  

O desenvolvimento do Sistema Didático para o processo de orientação de Leitura 

Compreensiva de Textos de Química buscou atender ao que propunha o seguinte objetivo 

específico deste trabalho: Elaborar uma Base Orientadora para ensinar a ler de forma 

compreensiva os textos complementares nos livros de Química como referência para o Ensino 

de Química fundamentado na teoria da assimilação por etapas das ações mentais de P. 

Ya.Galperin. 

6.4.1. Estruturação da invariante da leitura compreensiva 

Uma metodologia, visando determinar a invariante do sistema operacional das 

habilidades, foi proposta por Talízina (1987), conhecido como método Teórico de Análise da 

Atividade. Segundo Núñez (2009), esse método consiste na análise funcional-estrutural das 

diversas variantes conhecidas ou modos de agir quando as tarefas são resolvidas segundo a 

habilidade geral em questão. Assim, ao se aplicar esse método teórico nas ciências naturais em 

que existem diversas concepções de se entender o que é Leitura compreensiva, analisam-se 

essas variantes e constrói-se a invariante do sistema operacional como modelo de caráter geral 

e abstrato. Esse modelo, então, possibilita orientar a leitura compreensiva, de forma geral, 

constituindo-se no objeto de assimilação. 

A invariante da leitura compreensiva de textos de Química é formada pelo conjunto de 

operações, indispensável para o entendimento de qualquer texto desse tipo. Ao mesmo tempo 

que o licenciando assimila essa invariante da leitura compreensiva, ele poderá transpor seus 

Pré-análise Codificação Categorização Análise
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conhecimentos para o entendimento e compreensão de outras situações-problema que lhe sejam 

propostas. 

Para a identificação do invariante da leitura compreensiva, é necessário, antes de tudo, 

que seja analisada e comparada entre si uma quantidade de estudos que definam como ler de 

forma compreensiva considerando os limites do procedimento. São examinadas quais 

operações para a leitura compreensiva propõe cada um dos estudos e se determina o que têm 

em comum e em que se diferenciam uns dos outros. Fez-se, então, a seleção das operações 

comuns para todos os estudos analisados permitindo a definição da estrutura da habilidade em 

forma de um sistema de operações invariante. 

Essa estrutura geral de operações, como algo que aparece estável nos diversos casos 

particulares de leitura compreensiva, é a invariante que define as diversas propriedades da 

habilidade, ou seja, constitui a essência. A invariante de leitura compreensiva, resultante dessa 

etapa, encontra-se no (Apêndice A).  

 

6.4.2. Estrutura do Sistema didático  

A estruturação do Sistema Didático organiza-se segundo momentos diferentes de Núñez 

e Ramalho (2013).  

a) definição dos pressupostos do Sistema Didático; 

b) definição dos objetivos do Sistema Didático; 

c) determinação do Sistema de Tarefas para a formação da habilidade. 

 

a) Definição dos pressupostos 

Como ponto fundamental da organização do Sistema Didático para a leitura 

compreensiva de textos de Química, foram definidos como pressupostos: 

a) A leitura compreensiva de textos de Química é um tipo específico de atividade e está 

vinculada a um conhecimento necessário para ensinar Química no ensino médio. 

b) A habilidade de Leitura compreensiva é um conhecimento profissional dos docentes de 

Química. Sendo assim, o licenciando em Química é objeto e, ao mesmo tempo, sujeito ativo do 

processo de formação dessa habilidade, motivado e orientado pela finalidade de se qualificar 

profissionalmente. 

c) A formação da habilidade de ler textos de Química é um processo que segue determinadas 

etapas, as quais são reveladas pela teoria de Galperin. 

 



99 

 

b) Definição dos objetivos 

 Os objetivos de ensino representam o modelo dos resultados esperados em relação ao 

processo para alcançá-los. Partindo do pressuposto de que a leitura compreensiva de textos de 

Química é um tipo de atividade, os objetivos são formulados na linguagem das ações realizadas 

pelo estudante, como um tipo de atividade que engloba a habilidade e os conceitos que se 

pretende assimilar. O conhecer não se separa do saber fazer, orientado para o desenvolvimento 

da personalidade integral dos estudantes. “Os objetivos de ensino representam o modelo dos 

resultados esperados em relação ao processo para se atingir a estes” (NÚÑEZ; RAMALHO, 

2013). O objetivo definido pelo sistema didático foi de ler textos de Química de forma 

compreensiva.  

c) Determinação do Sistema de Tarefas para a formação da habilidade. 

O sistema de tarefas foi proposto de acordo com as etapas da teoria de Galperin como 

explicitado anteriormente pelas características de cada etapa. Dessa forma, as tarefas 

constituem etapas, tais como:  

 A motivação para a leitura. 

 Etapa do Estabelecimento da BOA III. 

 Etapa materializada. 

 Etapa da linguagem externa. 

 Etapa mental. 

Ao término deste capítulo, é possível observar que o percurso metodológico proposto e 

implementado para este estudo permitiu obter respostas para os objetivos específicos e, 

consequentemente, para o objetivo geral da pesquisa. De modo particular, os resultados obtidos 

por este estudo, a partir da análise e caracterização do conhecimento profissional dos 

licenciandos sobre a habilidade de leitura compreensiva, foram determinantes para “estruturar 

um Sistema Didático como produto da dissertação fundamentado na teoria da assimilação por 

etapas das ações mentais de P. Ya. Galperin para a orientação da leitura compreensiva” de 

textos como referência para usar nas aulas de Química.  
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7. O CONHECIMENTO PROFISSIONAL PARA ENSINAR A LER DE FORMA 

COMPREENSIVA 

 

 Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. Com base na 

análise das informações coletadas por meio da aplicação de três questionários, procurou-se 

estudar e caracterizar o conhecimento dos licenciandos para ensinar a ler de forma 

compreensiva textos nas aulas de Química. Os resultados da pesquisa se apresentam, segundo 

a lógica de cada um dos três questionários e das questões de estudo, o que possibilitará revelar 

o conteúdo do estudo sobre a formação inicial, em relação à temática em estudo. 

No primeiro momento, foi aplicado o questionário 1 constituído de quatro partes: a 

primeira parte tem por intenção caracterizar o perfil dos participantes da pesquisa; a segunda 

parte conhecer o tipo de leitor que eles se consideram e também conhecer a frequência de leitura 

atribuída por eles; a terceira parte apresenta três  questões com o objetivo de conhecer as ideias 

dos licenciandos sobre o que é ler de forma compreensiva; para isso, foram feitos 

questionamentos sobre a importância atribuída à leitura na aprendizagem da Química, sobre a 

definição que eles têm acerca do que é ler de forma compreensiva, e, ainda, saber qual o passo 

necessário para realizar esse tipo de leitura em textos de Química. Por fim, a quarta parte teve 

a pretensão de avaliar o conhecimento dos licenciandos para ensinar a ler de forma 

compreensiva, tendo sido utilizadas várias habilidades como parâmetros. 

No segundo momento, o questionário 2 utilizado, após um momento de reflexão crítica, 

consistiu em uma reavaliação a respeito das habilidades necessárias para ensinar a ler de forma 

compreensiva e sobre a importância de se apropriar desses tipos de conhecimentos profissionais 

para ensinar Química.  

Por último, o questionário 3 foi usado para estudar e caracterizar o conhecimento 

profissional de várias habilidades importantes para ensinar a leitura compreensiva de textos de 

Química. Foi utilizado um texto do livro didático de Química denominado “Como funciona o 

bafômetro?” Para responder às questões apoiadas no texto.  

Todos esses resultados possibilitaram respostas para as questões de estudos relacionados 

aos objetivos específicos da dissertação. No final desse capítulo dos resultados analisados, 

considerando os dados levantados nos questionários, se apresenta o produto que constitui uma 

exigência do mestrado profissional, uma vez que ele representa a contribuição da dissertação 

para a prática social dos professores de Química. 
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7.1. O contexto e os participantes da pesquisa 

 

A caracterização do contexto e dos participantes da pesquisa é uma etapa importante, uma 

vez que os resultados do conhecimento profissional em estudo só têm validez para esse contexto 

e esses licenciandos, o que não nega a possibilidade de transferências de conhecimentos obtidos 

na pesquisa para as análises de outros contextos, e, não para generalizações acríticas.  

O levantamento das informações foi realizado com 27 licenciandos no primeiro e segundo 

questionários e com 26 licenciandos, no terceiro questionário, em Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na disciplina de Estágio Supervisionado I. Os 

estudantes que cursam o estágio I, segundo a estrutura curricular, no geral, estão no quinto 

período, consequentemente ainda vão estudar as disciplinas estágio II, III e IV. A escolha por 

esses estudantes responde à importância de pensar a possibilidade de experiências formativas 

para o desenvolvimento do conhecimento profissional para ensinar a habilidade de leitura 

compreensiva de textos nas aulas para aprender Química.  

 

7.2.Primeira parte do Questionário 1 

 A seguir, são apresentadas tabelas referentes à primeira parte do questionário 1, 

caracterizando o perfil dos licenciandos do estudo quanto à faixa etária, sexo e tipo de escola 

onde estudavam antes de ingressar no ensino superior. 

 

Tabela 1: Proporção de licenciandos segundo a faixa etária                                                                      

 

    Fonte: dados da pesquisa, 2015 

 

A faixa etária dos participantes foi dividida em seis categorias conforme mostra a tabela 

1. Os participantes, em sua maioria (70,4%), se encontram na faixa etária entre 19-24 anos, 

significando que são licenciandos jovens.  

 

Faixa Etária Licenciando % 

19-24 anos 19 70,4 

25-30 anos 3 11,1 

31-36 anos 3 11,1 

37-41 anos 1 3,70 

42-47 anos 0 0,00 

48-56 anos 1 3,70 

TOTAL 27 100 
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Tabela 2: Proporção de licenciandos segundo o Sexo  

Fonte: dados da pesquisa, 2015    

 

Como se observa na tabela 2, apesar da pouca diferença, prevalece o sexo masculino, 

representando a maioria dos participantes.  

 

Tabela 3: Proporção de licenciandos segundo o tipo de escola conclusão do E.M.  

Fonte: dados da pesquisa, 2015    

 

Observa-se, na tabela, que uma proporção significativa dos licenciandos é proveniente 

da rede de ensino público. Constata-se, também, um percentual elevado de estudantes que 

cursaram o Ensino Médio na escola particular.  

 

7.3. Análise da segunda parte do Questionário 1 

 Avaliação como leitores  

Conhecer como os licenciandos se percebem como leitores e a frequência com que leem 

é importante para poder ter uma melhor compreensão do conhecimento profissional para 

ensinar os estudantes a ler textos de Química para aprender essa disciplina.  

Para a questão “Que tipo de leitor você se considera?”, na tabela 4, foi observado que a 

maioria dos licenciandos consideraram-se maus leitores (LM) com 63%. Isso significa pensar 

que eles costumam realizar leituras com baixa frequência durante seu cotidiano, 

consequentemente, devem apresentar certa dificuldades em realizar leituras de forma 

compreensiva.   

 

 

 

 

 

 

 

SEXO Licenciandos % 

Feminino 12 44,4 

Masculino 15 55,6 

Total 27 100 

Tipo de Escola Licenciandos % 

Pública 14 51,8 

Privada 13 48,2 

Outras 0 0,00 

TOTAL 27 100 
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Tabela 4: Proporção de licenciandos segundo o tipo de leitor  

Fonte: dados da pesquisa, 2015                     

  

Legenda: EL: Excelente Leitor; MDL: Médio Leitor; ML: Mau leitor.  

 

Esse resultado permite chamar a atenção para a necessidade de contribuir com o 

desenvolvimento de hábitos de leitura na formação inicial dos futuros professores de Química, 

visto que a leitura é uma ferramenta essencial para aprendizagem, para a formação integral dos 

estudantes e do próprio professor.  

 

  Identificar a frequência de leitura 

Para a questão: Lê com qual frequência? Os licenciandos apontaram que realizam 

leituras com muita frequência (MF), o que corresponde a (48,1%) das respostas. Uma vez que 

a maioria dos licenciandos consideraram-se leitores maus, era de se esperar que a frequência 

com que realizavam leituras seria de baixa frequência, porém não foi esse o resultado 

verificado. Isso é comprovado na tabela 5.  

 

Tabela 5: Frequência de leitura durante a semana 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Legenda: MF: Muita frequência; MDF: Média Frequência. BF: Baixa frequência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Leitor Licenciandos % 

EL 1 3,70 

MDL 9 33,3 

ML 17 63,0 

TOTAL 27 100 

Frequência de leitura Licenciando % 

MF 13 48,1 

MDF 9 33,3 

BF 5 18,6 

TOTAL 27 100 
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7.4. Análise da terceira parte do Questionário 1 

 Importância atribuída à leitura na aprendizagem da Química 

Em relação à questão “Qual importância você atribui à leitura de texto do livro didático 

de Química na aprendizagem dos conteúdos dessa disciplina?”. Observa-se que, nas categorias 

quanto à importância atribuída à leitura de textos dos livros didáticos, foi associada à formação 

tanto de conceitos da disciplina quanto do pedagógico quando se referem ao planejamento. Com 

esses resultados, percebe-se a importância dessa atividade de estudo para aprender Química 

pelos participantes. De forma geral, o maior percentual das respostas diz respeito à leitura dos 

textos para a aprendizagem. De igual forma, se observa que licenciandos fazem referência à 

formação, uma categoria que não se limita à aprendizagem, mas sim algo mais mobilizador da 

personalidade dos estudantes, como afirmam Núñez e Ramalho (2015).  

Esses resultados se aproximam aos achados de Andrade e Martins (2006), nos quais se 

revelam os sentidos que os profissionais de ciências atribuem a importância de ler nas aulas de 

ciências para aprender.  

 

Tabela 6: Proporção de licenciandos segundo a importância atribuída à leitura de texto do livro didático de 

Química 

CATEGORIAS DE 

RESPOSTAS 

% CATEGORIAS DE 

RESPOSTAS 

% 

Fortalecimento dos 

conceitos estudados. 

11,1 Formação. 14,9 

Melhor compreensão 

da Química como 

ciência 

22,2 Fonte de pesquisa e 

informações. 

18,5 

Aprofundamentos 

dos assuntos. 

7,4 Planejamento. 18,5 

Não respondeu.                7,4 

Fonte: dados da pesquisa, 2015 

 

Para melhor explicitar sentidos dessas categorias, alguns fragmentos de respostas são 

exemplares para mostrar a dimensão da importância dessa atividade de estudo. 

 

L1- “É importante pelo fato de que começamos a ter melhor ideia dos 

assuntos e como colocá-lo em sala de aula para os alunos”. 

L2- “Toda a importância! É através de nossas leituras que conseguimos 

ter uma boa formação”.  

L3- “Adquirir conhecimentos na área de Química fazendo com que o 

aluno seja mais informado”.  
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L4- “Muito importante, tendo em vista que muitos textos são 

informativos fazendo relação com o cotidiano isso faz toda diferença 

para a formação”.  

L5- “Consiste no fortalecimento dos conceitos estudados, através da 

leitura do livro didático que se propõe a organizar as ideias que estão 

sendo estudadas”. 

 

 Ler de forma compreensiva. Modelo do objeto 

A compreensão de uma atividade, como assinala Galperin (2001), não significa só o 

domínio do sistema operacional da ação, mas também da própria definição do conceito da 

atividade. Parte do pressuposto de que o conceito e a ação formam uma atividade indissociável. 

(NÚÑEZ, 2009).  

A compreensão da leitura compreensiva passa também pelo sentido que se atribui a essa 

habilidade. Nessa questão, pretende-se conhecer o modelo do objeto que corresponde à 

definição do que é ler de forma compreensiva um texto de Química para os licenciandos. 

Corresponde à análise dessa questão: O que é ler de forma compreensiva um texto do livro 

didático de Química? A tabela 7 mostra os resultados dos licenciandos para essa questão.  

Verifica-se que os licenciando não têm muita clareza do modelo do objeto em relação 

ao que se discute na literatura especializada (CONXITA; ÀNGELS, 2005; SANMARTÍ, 2011; 

PRAT, 2000). Uma vez que muitas respostas foram redundantes, para eles, ler de forma 

compreensiva significa o próprio termo “compreender” (22,2%). Com isso, verificam-se 

fragilidades em relação à definição, ou seja, são definições consideradas limitadas. 

 

Tabela 7: Definição ler de forma compreensiva um texto do livro didático de Química atribuída pelos 

licenciandos 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS % 

É compreender a linguagem Química, entender os conceitos e usar tais 

informações para tomar decisões. 

7,4 

É compreender o texto, o assunto, as informações. 22,2 

É interpretar e conseguir passar o conhecimento. 7,4 

É fixar as ideias principais para se obter um entendimento global 

relacionado com o contexto Químico e com a sociedade. 

14,9 

É compreender e aplicar os conhecimentos. 18,5 
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Requer interpretar e utilizar estratégias como releitura, conhecimento 

prévio e algumas habilidades linguísticas.  

3,7 

É entender a ideia do autor, o conteúdo abordado e relacionar com a vida. 11,1 

É ter uma aprendizagem significativa. 7,4 

Não respondeu. 7,4 

Total. 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015 

 

Alguns trechos, a seguir, apresentam respostas que evidenciam os sentidos sobre o que 

é leitura compreensiva de textos do livro didático de Química: 

 

L1- “Consiste em compreender a linguagem Química, entendendo os 

conceitos abordados e sendo capaz de usar tais informações para tomar 

decisões no cotidiano”. 

L2- “É através da leitura ter uma certa aprendizagem significativa, de 

forma que eu aprenda associando com conteúdo que acrescente no meu 

conhecimento científico”. 

L3- “É quando o indivíduo consegue absorver de maneira efetiva a ideia 

contida no texto, assim como suas causas, consequências e aplicações, 

possibilitando ao leitor que através da compreensão do texto, possa-se 

fazer uma exposição/explicação do mesmo”.  

L4- “É compreender o que foi passado, a ideia do autor nos textos do 

livro didático”.  

 

Nessas respostas, como ocorre nas categorias apresentadas, não aparecem elementos 

importantes quanto a ler de forma compreensiva, tais como: 

 Ativar conhecimentos prévios. 

 Interação entre leitor e texto. 

 Construir significados 

 Usar estratégias metacognitivas, entre outros. 

 

 Modelo operacional da ação 

Uma orientação adequada para ler de forma compreensiva, ou seja, o que Galperin 

(2001) chama de base orientadora da ação, supõe a representação de dois modelos: o modelo 

do objeto (a definição da habilidade) e o modelo da ação (o sistema de operações que supõe a 
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leitura compreensiva). Embora possam existir diferentes maneiras de se ler de forma 

compreensiva, na pesquisa em pauta, foi determinada uma invariante da habilidade, que 

representa a essência das diversas variantes, encontradas na literatura especializada.  

A estrutura invariante, chamada da Base Orientadora da Ação (BOA) tipo III, representa 

o que se chama modelo da ação. Por sua vez, esse modelo será usado como referência do 

significado da habilidade, no produto da dissertação, e é o modelo esperado para a análise desta 

pergunta do questionário.  

Nesse momento, foi requerido dos licenciandos explicitar o passo a passo que eles 

consideram necessário para realizar uma leitura de forma compreensiva a partir da leitura de 

um texto do livro didático de Química o que configura o modelo da ação. Nessa questão, 

consideram-se três níveis de resposta para caracterizar esse conhecimento. A tabela 8 representa 

operações apontadas pelos licenciandos, necessárias para realizar a leitura compreensiva de um 

texto de Química.  

Tabela 8: Proporção de licenciandos segundo o modelo da ação- Leitura compreensiva  

Nível Modelo da Ação % 

I Explicita corretamente o modelo de operações em relação ao modelo 

esperado. 

0.00 

II Explicita parcialmente o modelo de operações em relação ao modelo 

esperado. 

25,9 

III Explicita inadequadamente o modelo de operações em relação ao 

modelo esperado.  

74,1 

Total  100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015 

 

Ao considerar o modelo da ação (invariante, ou BOA III) para a leitura compreensiva 

dos textos de Química, constatou-se a ausência de estudantes que possam explicitar, nos seus 

sentidos, o significado do modelo referência.  

Dos licenciandos, 25,9% se situam no nível II, são os que revelam um domínio parcial 

das ações necessárias para a leitura compreensiva de texto com conteúdo de Química. Esse 

resultado evidencia dificuldades com esse tipo de conhecimento, necessário para ensinar os 

estudantes.  Em nenhum dos casos, os licenciandos explicitaram uma conceitualização correta 

de como realizar uma leitura compreensiva de texto de Química. 

Ademais, a tabela 8 revela que a maior quantidade de licenciandos, 74,1%, se situam no 

nível III, ou seja, esses futuros professores não mostraram ter domínio do sistema de operações 
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que norteia a leitura compreensiva, tomando, como referência, a estrutura operacional 

invariante (modelo da ação), evidenciando um processo caracterizado pelo espontaneismo. Isso 

pode significar que o domínio da ação se caracteriza de forma insuficiente.  

Esses resultados, por sua vez, chamam a atenção para se trabalhar não só o componente 

operacional da habilidade, como também seu caráter conceitual em unidade inseparável, na 

etapa de estabelecimento da Base Orientadora.  

Tais resultados coincidem com os estudos realizados por Cassiani e Nascimento (2006) 

que investigaram como futuros professores de ciências sobre modelo de leituras que possam 

influenciar sua prática pedagógica. 

A seguir, alguns exemplos do modelo da ação para a leitura compreensiva propostos pelos 

licenciandos. 

L1-  

Passo a passo 

“Primeiro li o título de forma linear pra ter uma ideia geral; depois li cada parágrafo, tentando 

extrair de cada um a ideia principal; observei a figura e sua legenda e analisei as equações 

apresentadas; no final reli o texto afim de obter as informações relevantes do texto”. 

 

L2- 

Passo a passo 

“Ter um conhecimento prévio do assunto; saber química; ler com paciência e lentamente; 

interpretar os dados e fórmulas dado no texto; interpretar e compreender o texto como um 

todo; repassar as informações e conhecimentos adquiridos de forma sucinta”.  

 

L3-  

Passo a passo 

“Li pausadamente grifando algumas passagens que envolve conceitos científicos”.  

 

L4- 

Passo a passo 

 

 “Fui lendo o texto corrido e grifando as palavras importantes para facilitar a compreensão”.  

 

 

L5- 

Passo a passo 
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“Uma leitura rápida do título, das equações e figura; uma leitura detalhada, buscando 

correlacionar o título com o objetivo do texto”.  

 

Nos exemplos apresentados, nota-se o fato de os licenciandos explicitar só fragmentos 

do modelo da ação. Faz-se evidente a ausência da organização dos modelos dos momentos 

relacionados a: o início, durante a leitura e após a leitura, como indicam autores como (SOLÉ, 

1998; SANMARTÍ, 2011; HORNA, 2010). 

 

7.5. Análise da quarta parte do Questionário 1 

 Avaliação das habilidades para ensinar a leitura compreensiva 

A última parte do questionário 1 objetivou conhecer como os licenciandos avaliavam o 

grau de domínio de algumas habilidades essenciais, que, enquanto conhecimento profissional, 

são necessárias para ensinar os estudantes a ler de forma compreensiva textos nos livros 

didáticos de Química. Os resultados constam na tabela 9.  

 

Tabela 9: Autoavaliação dos licenciandos sobre o conhecimento para ensinar habilidades de leitura 

compreensiva. 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Legenda: E- Excelente; B- Bom; R- Regular; D- deficiente; H- habilidade.  

Avaliação do Conhecimento 

para ensinar E B R D 

Não 

respondeu TOTAL 

H1: Ler de forma compreensiva 

textos de Química. 
22,2 % 51,9 % 18,5% 0 7,4% 100 

H2:  Usar estratégias 

metacognitivas. 
14,8 %  44,4 % 26% 7,4% 7,4% 100 

H3: Estabelecer os objetivos da 

leitura. 
11,1 % 70,4 % 7,4% 3,7% 7,4% 100 

H4:  Elaborar diagramas, mapas 

ou esquemas. 
22,2 % 29,6 % 37,1% 3,7% 7,4% 100 

H5:  Relacionar novas ideias com 

os conhecimentos prévios. 
26 % 62,9 % 3,7% 0 7,4% 100 

H6:  Interpretar gráficos, figuras, 

esquemas. 
18,5 % 51,9 % 7,4% 14,8% 7,4% 100 

H7: Identificar o tipo e gênero do 

texto. 
11,1 % 48,1 % 29,7% 3,7% 7,4% 100 

H8: Formular perguntas sobre o 

texto. 
11,1% 55,6 % 22,2% 3,7% 7,4% 100 

H9: Fazer inferências. 7,4 % 29.7 % 44,4 11,1% 7,4% 100 

H10: Fazer previsões. 11,1% 48,1 % 29,7 3,7% 7,4% 100 

H11: Elaborar resumo. 3,7 % 55,6 % 25,9 7,4% 7,4% 100 
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De acordo com o que mostra a tabela, a maioria dos estudantes revela-se bastante 

seguros em relação aos conhecimentos dessas habilidades para ensinar. Na maioria das 

habilidades (H1, H2, H3, H5, H6, H7, H8, H10 e H11), consideraram ter excelente ou bom 

domínio dessas habilidades, consequentemente, capazes de ensinar os estudantes do ensino 

médio.  

 Apenas em duas habilidades foi considerado de forma regular, no caso elaborar 

diagramas, mapas ou esquemas (37,1%) e fazer inferências sobre o texto (44,4%). A partir de 

uma análise com o resultado da dissertação, e o professor da turma levou-se a pensar nas 

possíveis limitações desse questionário para caracterizar o conhecimento profissional dos 

licenciandos.  Esse resultado revelou que é necessária uma reflexão crítica a respeito de ensino 

dessas habilidades com esses licenciandos para saber se confirma a mesma atitude de 

considerarem-se bom em relação a quase todas as habilidades propostas no questionário. Uma 

vez que a própria literatura aponta resultados de pesquisas relacionadas à compreensão de 

leitura, mostram grande dificuldade e pouco domínio por partes de estudantes dessas 

habilidades para ler.  

 

7.6. Seção de reflexão crítica dos resultados da avaliação das habilidades para ensinar 

leitura compreensiva.  

Considerando os resultados do primeiro questionário, que não contemplavam essas 

questões de estudo, foi decidido um segundo momento caracterizado por uma reflexão crítica 

dos resultados do primeiro questionário, e uma reavaliação do domínio das habilidades para 

ensinar a ler de forma compreensiva textos de Química.  

A atividade de reflexão crítica para uma reavaliação (corresponde ao segundo 

questionário) aconteceu com os mesmos estudantes da turma de Estágio Supervisionado I de 

Química. Inicialmente, foi proposta uma situação em que eles deviam se colocar na posição já 

de professor em exercício e, a partir desse cenário, fazerem uma autoavaliação quanto às 

habilidades, consideradas essenciais para ensinar a ler textos de Química.  

Nessa atividade, procedeu-se à entrega dos resultados do primeiro questionário, foi 

discutido o que significaria cada uma dessas habilidades para ensinar, como parte do 

conhecimento profissional.  

Durante o diálogo e discussão entre pesquisador e licenciandos, foi observado que 

poucos falaram em relação ao seu entendimento quanto a saber ensinar as habilidades em 

questão. Na fala dos que externalizaram, foram observadas dificuldades e inseguranças e 

fragilidades conceituais, principalmente em relação ao que seria formular hipóteses, fazer 
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inferências, identificar o tipo e o gênero textual. Isso, de fato, refletiu no resultado da 

reavaliação.  

Após esse momento, foi solicitado que respondessem, novamente, ao questionário do 

primeiro momento e, dessa vez, o resultado foi conforme segue a tabela 10.  

Tabela 10: Proporção de licenciandos segundo a reavaliação das habilidades para ensinar a leitura 

compreensiva 

Habilidades E B R D Total 

H1- Ler, de forma compreensiva, textos de Química. 14,3 66,7 19,0 0,0 100 

H2- Estabelecer os objetivos da leitura e os 

conhecimentos prévios relevantes. 

14,3 52,4 28.6 4,7 100 

H3- Usar estratégias metacognitivas. 4,7 38,1 47,7 9,5 100 

H4- Elaborar diagramas, mapas ou esquemas sobre 

o texto lido. 

9,5 33.3 42,9 14,3 100 

H5- Relacionar as novas ideias com os 

conhecimentos prévios a fim de dar sentido às novas 

informações. 

14,3 52,4 23,8 9,5 100 

H6- Interpretar gráficos, figuras, esquemas contidos 

nos textos. 

28,6 38,1 33,3 0,0 100 

H7- Identificar o tipo de texto e o gênero. 14,3 33,3 42,9 9,5 100 

H8- Formular perguntas sobre o texto. 19,0 47,7 28,6 4,7 100 

H9- Prever o que será lido. 14,3 52,4 28,6 4,7 100 

H10- Fazer inferências. 14,3 28,6 47,6 9,5 100 

H11- Elaborar resumo de texto lido. 9,5 33,3 42,9 14.3 100 

   Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Legenda: E- Excelente; B- Bom; R- Regular; D- deficiente.  

A reavaliação pode ser vista como um indicador para sinalizar aspectos que merecem 

atenção visando melhorar a aprendizagem a fim de atingir os objetivos da profissionalidade. De 

acordo com Núñez e Ramalho (2008), “está ligada às seguintes categorias: saberes, 

competências, pesquisa, reflexão, crítica epistemológica, aperfeiçoamento, capacitação, 

inovação, criatividade, pesquisa, dentre outras, componentes dos processos de apropriação da 

base de conhecimento da docência como profissão”. Esses saberes são fundamentais na 

atividade docente.  
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De fato, essa segunda autoavaliação refletiu um resultado mais próximo do que se havia 

discutido com o orientador. Os licenciandos precisam de orientação em relação a outras 

habilidades como elaborar um resumo (42,9%), usar estratégias metacognitivas (47,7%), 

identificar o tipo de texto e gênero (42,9%) assim como, no primeiro resultado, as habilidades 

de elaborar diagramas, mapas ou esquemas (42,9%), fazer inferências (47,6%) sinalizam ajuda. 

Esse momento não foi suficiente, uma vez que não possibilitou refletir o que realmente 

os licenciandos sabem sobre as habilidades necessárias para ler textos nas aulas de Química de 

forma compreensiva. Dessa forma, foi preciso aplicar outro questionário que passasse do que 

eles pensam como se autoavaliam, para colocar a prova os conhecimentos em situações de 

apreensão desse conhecimento. Para essa proposta, foi usado o questionário 3.  

 

7.7. Identificação e caracterização do conhecimento profissional para ensinar a leitura 

compreensiva segundo o questionário 3.  

Como já mencionado, o questionário 3 teve o propósito de caracterizar o conhecimento 

profissional dos licenciandos sobre algumas habilidades necessárias para ensinar os estudantes 

do ensino médio a ler textos de Química compreensivamente, considerando a importância desse 

conhecimento na formação inicial dos professores de ciências. As competências comunicativas 

precisam ser desenvolvidas em todas as áreas de conhecimentos e disciplinas do currículo 

escolar.  

A primeira habilidade para se ensinar foi sobre o significado de conhecimentos prévios.  

A leitura compreensiva de textos no livros de Química supõe a ativação de conhecimentos 

prévios, necessários a esse processo. Os conhecimentos prévios permitem atribuir sentidos aos 

novos conhecimentos de forma significativa. Na avaliação do conhecimento profissional dos 

licenciando, duas perguntas foram feitas de acordo com a leitura de um texto disponibilizado, 

nesse questionário: O que significa ativar os conhecimentos prévios? Foi solicitado expressar o 

que são conhecimentos prévios no caso do texto. Nas tabelas 11 e 12, são apresentados os 

resultados das respostas categorizadas.  

 

Tabela 11: Proporção de licenciandos segundo significado de ativar os conhecimentos prévios. 

Categorias de respostas Quantidade % 

Significa retomar os conhecimentos.  

 

5 19,2 

Buscar lembrar situações com base no conhecimento adquirido 

durante a vida. 

3 11,5 

Resgatar da memória o que já sabe. 

 

4 15,4 
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Relacionar o que sabe com o conteúdo do texto. 

 

2 7,70 

Relembrar conhecimentos. 

 

5 19,2 

Não respondeu. 

 

7 27,0 

Total. 

 

26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 Observa-se que as respostas dizem respeito à função dos conhecimentos prévios e não 

à conceitualização. Em nenhuma das respostas aparecem as teorias Químicas, os conhecimentos 

das próprias experiências, como conhecimentos prévios. Esse é um aspecto importante, pois, 

como diz Sanmartí (2011), muitas das dificuldades, na compreensão de textos científicos, estão 

relacionadas aos processos de ativação de conceitos científicos como âncora para significar os 

novos conhecimentos do texto, e, assim, poder compreendê-lo.  

São apresentados três fragmentos de respostas para ilustrar os sentidos atribuídos  

L1- “Relembrar conhecimentos que foram adquiridos ao longo do 

tempo” 

L2- “Significa relacionar o título do texto, como também imagens, com 

o conhecimento de mundo adquiridos no decorrer da vivência no 

cotidiano e em sala de aula”.  

L3- “Significa ativar o que já conhece sobre o assunto abordado antes 

de fazer a leitura.”.  

 
Tabela 12: Proporção de licenciandos segundo conhecimentos prévios do texto. 

Categorias de respostas Quantidade % 

Conhecimento sobre o funcionamento do bafômetro. 3 11,5 

Saber sobre reação química. 6 23,1 

Conhecimento sobre a lei seca.  4 15,4 

Conhecer as funções orgânicas. 2 7,70 

Conhecer sobre concentração química. 1 3,80 

Não respondeu. 10 38,5 

Total 26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 Nas respostas apresentadas, nota-se que foram revelados, de modo insuficiente, os 

conhecimentos prévios do texto. No entanto, convém considerar alguns aspectos importantes 

que foram evidenciados de acordo com alguns fragmentos das respostas seguintes.  
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Como em outras questões, a percentagem (38,5%) de licenciando que não respondeu é bem 

elevada.  

Fragmentos de respostas 

L1- “Saber o que é bafômetro, para que é utilizado e como ele 

funciona’.  

L2- “É evidência da reação química presenciada na mudança de cor 

causada pelo teor de álcool”.  

L3- “Nesse caso é o álcool (função orgânica) que é um tema social 

relevante no cotidiano dos alunos quanto a sua ingestão no organismo, 

reações químicas para que o aluno saiba como ocorre o processo”.  

 

A metacognição, como dizem Ramalho et al. (2004), refere-se à consciência dos processos 

usados para aprender, o que ajuda à autorregulação dos processos de aprendizagem. Para os 

autores, baseados em Flavell (1976), a metacognição implica a conscientização das estratégias 

que ajudam ou dificultam a leitura compreensiva de textos.  

No que diz respeito à metacognição, duas perguntas foram feitas no questionário: o que 

é metacognição? (Dimensão conceitual) e solicitado que expressassem duas estratégias 

metacognitivas que pudessem ser usadas na leitura do texto apresentado. Nas tabelas 13 e 14, 

constam os resultados categorizados.  

  

Tabela 13: Proporção de licenciandos segundo a definição de metacognição. 

Categoria Quantidade % 

Ler e compreender 06 23,1 

Determinar os conhecimentos prévios  05 19,2 

Usar estratégias que possibilitem a compreensão  04 15,4 

Raciocinar de forma subjetiva 01 3,8 

Não respondeu  10 38,5 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Na tabela 13, pode-se constatar que os licenciandos não têm um conhecimento teórico 

adequado sobre metacognição, ou seja, sobre seu sentido segundo os conhecimentos da 

Psicologia Cognitiva. Nenhum dos licenciandos se refere à metacognição como a consciência 

dos processos cognitivos que se usa para ler de forma compreensiva. A maioria deles faz 
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referência ao compreender (23,1%), ao uso de estratégias que possibilita a compreensão 

(15,4%).   

No caso de estratégias metacognitivas, os resultados constam na tabela 14. Conforme é 

observado nessa tabela, 38, 6% dos licenciandos não responderam. A maioria relacionam 

estratégias que podem ajudar na compreensão da leitura, tais como identificar o que se conhece 

(15,4%), sublinhar partes do texto (7,7%), destacar as ideias principais (11,5%), analisar as 

figuras (15,4%) entre outas. Embora sejam estratégias para ajudar a compreensão, podem não 

ser estratégias metacognitivas, uma vez que os licenciandos mostram não ter domínio 

conceitual do que é metacognição. Importa destacar que grande parte dos licenciandos (38,6%) 

não respondeu a essas duas questões, o que equivale a o que sinalizando, assim, fragilidades 

sobre esse tipo de habilidade.  

Tabela 14: Proporção dos licenciandos segundo estratégias metacognitivas. 

Categoria Quantidade % 

Identificar o que se conhece 04 15,4 

Sublinhar partes do texto 02 7,7 

Fazer duas leituras para destacar as ideias principais 03 11,5 

Analisar a figura e a reação química 04 15,4 

Destacar as ideias principais 01 3,8 

Leitura rápida para identificar o essencial 01 3,8 

Identificar o objetivo do texto 01 3,8 

Não respondeu 10 38,6 

Total 26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

No processo de comunicação, o texto é fundamental. O conhecimento sobre tipo de texto 

constitui algo relevante, uma vez que a intenção comunicativa é relacionada ao tipo de texto. 

Cada texto tem sua estrutura e padrão temático. Geralmente, um texto não assume uma única 

tipologia; ele pode apresentar características de outros tipos de texto, embora haja a 

predominância de um deles. 

 No caso do texto proposto, no questionário, são observadas características de um texto 

descritivo e expositivo. 

Tabela 15: Proporção dos licenciandos segundo o tipo do texto. 

Categoria Quantidade % 

Explicativo  01 3,8 
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Descritivo  03 11,5 

Noticia  07 27,0 

Informativo  06 23,2 

Dissertativo  03 11,5 

Narrativo  01 3,8 

Expositivo  02 7,7 

Reportagem  01 3,8 

Não respondeu  02 7,7 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Um percentual de 27% dos licenciandos considera o texto uma notícia, sendo que não 

corresponde a essa tipologia. Observa-se a dificuldade em distinguir entre o que representa o 

tipo de texto e o que representa o gênero, já que indicaram estes gêneros como tipo de texto: 

notícia, reportagem, informativo.  

Tabela 16: Proporção dos licenciandos segundo a justificativa do tipo de texto. 

Categoria Quantidade % 

Corresponde ao texto  04 15,4 

Não corresponde ao texto  15 57,6 

Não respondeu 07 27,0 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

As características, apontadas nas justificativas, não correspondem ao tipo de texto 

indicado pelo licenciando, na sua maioria com 57,6%.   

Possibilitar ao estudante o domínio do gênero, é fundamental para que ele seja capaz de 

compreendê-lo para cumprir funções em situações comunicativas.  

Observa-se que as respostas não revelam o gênero mais adequado para o texto proposto, 

uma vez que o maior percentual classificou o gênero como sendo artigo científico (23,2%); 

nesse caso, o texto não contempla os elementos que caracterizam um artigo. Esse resultado 

pode sinalizar a falta de conhecimento dessa habilidade.  

Tabela 17: Proporção dos licenciandos segundo o Gênero do texto. 

Categoria Quantidade % 

Informativo  5 19,2 

Artigo cientifico  6 23,2 
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Explicativo 1 3,80 

Notícia  2 7,70 

Descritivo 3 11,5 

Didático informativo  1 3,80 

Dissertativo 4 15,4 

Não respondeu 4 15,4 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Em relação à justificativa correspondente ao gênero, a tabela 18 apresenta respostas não 

satisfatórias, nenhuma resposta contemplou, de forma adequada, o gênero do texto. De forma 

igual, as respostas não correspondem ao gênero (50%) e os não respondentes equivalem a 

(50%). Esses resultados são constatações de que os estudantes precisam de orientação em 

relação ao domínio dessas habilidades.  

Tabela 18: Proporção dos licenciandos segundo justificativa do gênero.  

Categoria Quantidade % 

Corresponde ao gênero  0 0 

Não se corresponde ao gênero  13 50,0 

Não responderam 13 50,0 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Fazer questionamentos, ou seja, formular perguntas é uma estratégia essencial para 

compreender textos, como também contribuir para que os estudantes desenvolvam a autonomia 

e a capacidade de autorregulação do processo. Foi solicitado aos licenciandos que formulassem 

04 perguntas sobre o texto, classificando-as. Nas tabelas 19, 20 e 21, são revelados os resultados 

do levantamento do conhecimento profissional em relação à habilidade de fazer perguntas.  

Na tabela 19, verifica-se que, apenas, 23,1% formularam 04 perguntas sobre o texto. 

Um percentual de 34,6% fez 03 perguntas, igualmente foram feitas 02 perguntas (23,1%). De 

forma geral, aproximadamente, a metade dos licenciandos consegue formular, no máximo, 03 

perguntas, número considerado baixo de questionamentos.  

Tabela 19: Proporção de licenciandos segundo quantidade de perguntas. 

Categoria Quantidade % 

04 6 23,1 

03 9 34,6 

02 6 23,1 
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01 1 3,8 

Não respondeu 4 15,4 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Na tabela 20, consta o tipo de perguntas formuladas. O mais significativo dessa tabela 

é o fato de 61,5 % dos licenciandos não terem respondido, o que pode sinalizar um não 

conhecimento desse tópico.  

 

Tabela 20: Proporção de licenciandos segundo classificação das perguntas formuladas. 

Categoria Quantidade % 

Perguntas de respostas literal 6 23,1 

Perguntas para pensar e buscar 2 7,70 

Perguntas de elaboração pessoal 2 7,70 

Não respondeu 16 61,5 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Nos fragmentos textuais a seguir, veem-se alguns exemplos de perguntas formuladas 

pelos licenciandos.  

Perguntas de respostas literal 

L1- Além de bafômetro, qual o nome atribuído também a 

esse teste?  

 

L2- Qual a função da fotocélula? 

 

 

Literal 

 

Perguntas para pensar e buscar  

L1- “Qual o tipo de reação mostrada no texto”? 

 

L2- “O que a figura no texto mostra”? 

 

 

Pensar e buscar 

 

Perguntas de elaboração pessoal 

L1- “Qual a importância da lei seca para a sociedade”? Elaboração pessoal 

 

Ainda sobre o processo de formulação de perguntas, foi estabelecida a correspondência 

da pergunta com a tipologia adequada. Na tabela 21, é constatado que, somente, 15,4% dos 

licenciandos formularam perguntas de acordo com a tipologia assinalada por eles.  
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Tabela 21: Proporção dos licenciando segundo correspondência da classificação com a pergunta. 

Categoria Quantidade % 

Existe correspondência  4 15,4 

Não existe correspondência  6 23,1 

Não respondeu 16 61,5 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

As inferências são essenciais no processo de compreensão do texto, uma vez que permite 

relacionar informação (previsões, interpretações, conclusões) do texto. Um bom leitor realiza 

inferências.  

 

Tabela 22: Proporção de licenciandos segundo definição de inferências durante a leitura. 

Categoria Quantidade % 

Pressupor novas informações do texto 1 3,8 

Questionamentos a partir do texto 4 15,4 

Elaborar hipóteses  1 3,80 

Fazer deduções sobre o texto 2 7,70 

Usar os conhecimentos prévios  4 15,4 

Correlacionar conceitos  1 3,80 

Destacar o que se compreende 3 11,5 

Não respondeu 10 38,6 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

O resultado mais expressivo aponta que 38,6% não responderam a essa questão, o que 

supõe um não conhecimento dessa ação. São pouco significativos os resultados que fazem 

referência ao que significa fazer inferências no texto, de acordo com a tabela 23.  

 

Tabela 23: Proporção de licenciandos segundo inferências realizadas no texto. 

Características das respostas Quantidade % 

Faz duas inferências de forma correta  1 3,8 

Faz uma inferência de forma correta 5 19,2 

Faz duas inferências incorretas  0 0 

Faz uma inferência incorreta  1 3,8 
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Não respondeu 19 73,2 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Com um percentual de (73,2%), o resultado mais expressivo novamente não respondeu 

à questão. Alguns fragmentos de respostas são exemplares para mostrar inferência realizadas 

pelos licenciandos.  

Duas inferências corretas 

 L1- “Pode-se inferir que é perigoso dirigir alcoolizado, já que é 

proibido”; 

L1- “Pode-se inferir que o aparelho é confiável”. 

Uma inferência correta 

L2- “A reação química observada apresenta mudança visual”. 

                                      Uma inferência incorreta 

L3- “A mudança de cor no bafômetro se deve a presença de substâncias 

de cores diferentes”. 

 

O resumo é um dos textos mais usados que serve como instrumento de avaliação e 

controle para verificar a compreensão da leitura. Fazer um resumo é uma habilidade que deve 

ser ensinada em todas as áreas de conhecimentos, consequentemente, é um saber profissional 

inerente aos professores. No questionário, duas perguntas foram usadas para avaliar esse 

conhecimento: uma sobre a definição de resumo; a outra sobre os componentes essenciais que 

devem ter o resumo do texto lido. Os resultados dessa avaliação são evidentes, de forma 

categorizada, nas tabelas 24 e 25.  

Tabela 24: Proporção de licenciandos segundo definição de resumir o texto. 

Categorias de respostas Quantidade % 

Fazer uma síntese contendo a ideia principal  5 19.2 

Escrever o entendimento do texto de forma clara e sucinta 4 15,4 

Elaborar outro texto com as ideias originais  3 11,5 

Destacar as ideais principais 5 19,2 

Apontar o objetivo do autor 3 11,5 

Não respondeu 6 23,2 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 
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Observa-se que as respostas não contemplam os elementos necessários que devem 

conter um bom resumo. De acordo com Prat (1998), um bom resumo deve “identificar a 

informação importante, identificar os principais recursos utilizados (exemplos, comparações, 

equações, esquemas, imagens e outros recursos) que ajudam a entender o texto e elaborar uma 

síntese do conteúdo”.  

A percentagem maior (23,2%) não respondeu sobre a definição. Esse resultado deve-se 

ao fato de não conhecerem a total estrutura de um resumo adequado.  

 

Tabela 25: Proporção de licenciando segundo conteúdo do resumo.   

Categorias de respostas Quantidade % 

Explicar o funcionamento do bafômetro e sua importância  11 42,5 

Definir bafômetro  1 3,80 

Conter objetivo e tema do texto  3 11,5 

Reações Químicas 3 11,5 

Definições, descrição, características do bafômetro  2 7,70 

Todo o conteúdo do texto 1 3,80 

Não respondeu 5 19,2 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

De forma bem significativa, 42,5 % consideram que o resumo deve conter como 

conteúdo a explicação e o funcionamento do bafômetro. De fato, esse é um aspecto central que 

deve constar no resumo. Esperava-se que conteúdos, tais como definição do bafômetro -  

objetivo do texto- tivessem sido representado em maior quantidade, e não somente o 

correspondente a (11,5%) de acordo com a tabela 25.  

As representações semióticas são parte importantes da linguagem científica, e 

consequentemente, da comunicação nessa área, como destaca Lemke (1997). Os registros de 

representação semióticas (RRS) tais como gráficos, tabelas, figuras, entre outras, são 

necessários para poder compreender os textos com linguagem científica, como aponta Núñez 

(2011). 

É considerada figura toda ilustração sem expressão de dados matemático-estatísticos 

nem esquemáticos. Um gráfico, por sua vez é uma representação que transmite o significado de 

tabelas de forma mais eficiente. (NÚÑEZ, 2011).  

Em relação à habilidade de interpretar, nas ciências naturais, conforme Núñez (2011), 

supõe traduzir informações de uma observação, de quadros, tabelas, figuras, entre outros. Exige 
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procedimentos de decodificação ou tradução da informação, uso de modelos teóricos 

científicos, o uso de estratégias de raciocínio profissional, de cálculos de inferências, assim 

como de comparação, segundo Pozo e Perez (2009).  

Tabela 26: Proporção dos licenciandos segundo o significado de interpretar a figura do texto. 

Categorias de respostas Quantidade % 

Analisar a informação da figura 5 19,2 

Identificar a ideia do texto 6 23,1 

Relacionar com a explicação do texto 5 19,2 

Interpretar o objetivo do texto 1 3,80 

Facilitar o entendimento  2 7,70 

Não respondeu 7 27,0 

Total  26 100 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Na tabela 26 são apresentadas as categorias das respostas dos licenciandos quando foi 

perguntado sobre o significado de interpretar a figura do texto lido. Em nenhum dos casos, a 

resposta se relaciona com a dimensão conceitual que inclui a operação dessa ação (atividade). 

Para os licenciandos, interpretar uma figura é identificar a ideia do texto (23,1%), analisar ou 

identificar a informação (19,2%). A maior proporção dos licenciandos não respondeu à 

pergunta, necessária para expressar um conhecimento profissional. (27,0%). 

De modo geral, considerando o que foi respondido por esses licenciandos, são notórias 

as fragilidades tanto teóricas quanto procedimentais em relação às habilidades para ensinar e 

ajudar os estudantes do ensino médio, sinalizando, assim, pouca compreensão leitora. Em face 

da relevância atribuída à leitura compreensiva, é entendida a necessidade de elaborar uma 

referência sobre leitura compreensiva para ajudar e apoiar no planejamento dos professores para 

as aulas de Química.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa, buscou-se identificar e caracterizar o conhecimento 

profissional de futuros professores de Química para ensinar e ajudar os estudantes do Ensino 

Médio a ler de forma compreensiva textos dos livros didáticos de Química no intuito de 

aprender e se desenvolver. Essa habilidade integra parte do conhecimento profissional, que se 

faz necessário, desde a formação inicial visando atender à escola do século atual.   

Diversos autores têm apresentado, em seus estudos, as limitações e dificuldades dos 

estudantes para ler de forma compreensiva, mas ainda se fazem necessárias novas referências 

para melhorar a formação dessa habilidade sob uma orientação mais adequada. Diante dessa 

problemática, foi proposto organizar uma orientação dessa habilidade fundamentada nos 

princípios da Teoria da Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. 

Galperin, assim como recorrer às contribuições de Talízina (1988) e Núñez (2009). Ajudar os 

professores de Química, em seus saberes profissionais, e contribuir para a profissionalização 

docente, durante sua formação inicial, possibilita, no exercício de sua profissão, a aquisição de 

mais autonomia para enfrentar situações-problema didáticas e as demandas de sala de aula.  

O conhecimento profissional de estudantes do curso de licenciatura em Química coloca, 

em discussão, novos saberes que podem ser parte da base de conhecimentos da profissão de 

ensinar Química, derivados de novas funções desse professor na escola. Assim, definiu-se o 

seguinte problema da pesquisa: Quais os conhecimentos profissionais que têm os estudantes de 

um curso de licenciatura em Química para ajudar e ensinar estudantes do ensino médio. No 

intuito de saber acerca desse problema, o estudo foi estruturado em seis objetivos específicos 

e, uma vez alcançados, permitiu levantar elementos que confirmassem a necessidade de uma 

intervenção.  

O primeiro objetivo específico propunha identificar como os futuros professores se 

avaliam como leitores. Para essa questão, os licenciandos consideraram-se maus leitores.  

O segundo pretendeu determinar como os licenciandos avaliam habilidades para ensinar 

a leitura compreensiva. Essa avaliação aconteceu em dois momentos. Com os resultados do 

primeiro momento, constatou-se que é necessária uma reflexão crítica a respeito de ensino 

dessas habilidades com esses licenciandos visando confirmar a mesma atitude de se 

considerarem bom em relação a quase todas as habilidades propostas no questionário. 

Considerando que a própria literatura aponta resultados de pesquisas relacionadas à 

compreensão de leitura, foi detectada grande dificuldade e pouco domínio por parte de 

estudantes dessas habilidades para ler. Esse primeiro momento não foi suficiente, uma vez que 
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não possibilitou refletir o que, realmente, os licenciandos sabem sobre as habilidades 

necessárias para ler textos nas aulas de Química de forma compreensiva. Foi proposto, então, 

um terceiro questionário para testar os conhecimentos em situações de apreensão. De modo 

geral, esses resultados não foram favoráveis.  

O terceiro objetivo visa caracterizar a compreensão dos licenciandos sobre o que é ler 

de forma compreensiva. Muitas respostas foram redundantes; para eles ler de forma 

compreensiva, significa o próprio termo “compreender” (22,2%). Com isso, verificam-se 

fragilidades em relação à definição, ou seja, são definições consideradas limitadas. 

Quanto ao quarto objetivo, buscou caracterizar a importância que os professores 

atribuem à leitura na aprendizagem de Química; foi associada à formação tanto de conceitos da 

disciplina quanto do pedagógico quando se referem ao planejamento. Com esses resultados, 

percebe-se a importância dessa atividade de estudo para aprender Química pelos participantes. 

A quinta questão procurou identificar o modelo operacional da ação “leitura 

compreensiva” que orienta os licenciandos. Constatou-se que a maior quantidade de 

licenciandos, ou seja, 74,1%, se situam no nível III, o que significa dizer que esses professores 

não mostraram ter domínio do sistema de operações que norteia a leitura compreensiva, 

tomando, como referência, a estrutura operacional invariante (modelo da ação), evidenciando 

um processo caracterizado pelo espontaneismo. Isso pode significar que o domínio da ação se 

caracteriza de forma insuficiente.  

A habilidade da leitura compreensiva não sendo um conhecimento novo para eles, visto 

que trabalham com leitura desde a Educação Básica, foi estabelecido que se tratava de um 

processo de atualização da habilidade. Por meio de uma busca em diversos trabalhos, com base 

nos modelos atribuídos à leitura compreensiva, foi definida a estrutura invariante (sistema de 

operações) para ler de forma compreensiva constituindo-se em objeto de assimilação. Nesse 

sentido, foi estruturado um conjunto de tarefas que constituiu um Sistema Didático, utilizando 

as etapas previstas por Galperin; em sua teoria, é possível responder ao sexto objetivo da 

pesquisa, ou seja, elaborar uma Base Orientadora para ensinar a ler de forma compreensiva os 

textos complementares nos livros de Química como referência para o ensino de Química de 

acordo com a Teoria de Assimilação por Etapas das Ações mentais e dos conceitos de P.Ya 

Galperin.  

O conjunto de resultados permite concluir que a atualização da habilidade, 

fundamentada na Teoria de Galperin, possibilita a assimilação da orientação do sistema de 

operações da habilidade. Este estudo teve o propósito de contribuir para a discussão da 
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formação de habilidades na área das Ciências Naturais possibilitando ajudar o professor, no 

caso da formação inicial, a pensar sobre sua função.  

Em síntese, o trabalho em questão tem como principais contribuições: 

a) A caracterização dos conhecimentos dos licenciandos, nessa formação inicial, sobre leitura 

compreensiva que permitiu pensar e planejar o produto dessa dissertação como referência de 

leitura para ler textos de Química. 

b) A definição e organização da habilidade de leitura compreensiva por meio de um método 

sistêmico estrutural funcional, em que são reveladas suas propriedades essenciais, seus 

elementos considerados necessários para esse tipo de leitura nas aulas de Química.  

 Pertinente ao produto da dissertação, é apresentado um material que pode constituir 

referência, enquanto conhecimento profissional, para que os professores de Química possam 

pensar atividades, capazes de ajudar a planejar e a desenvolver, de forma fundamentada, 

atividades para a leitura compreensiva dos estudantes.  
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APÊNDICE A 

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO TIPO III (BOA)- LEITURA COMPREENSIVA 

A leitura compreensiva deve ser organizada em sintonia com as três fases da leitura: 

antes da leitura; durante a leitura e após a leitura. De igual forma, a leitura compreensiva exige 

da capacidade de autoavaliação e de estratégias metacognitivas. 

 

CONCEITO AÇÕES OPERAÇÕES 

 

 

A leitura compreensiva 

de textos com conteúdo 

de Química é um 

processo de 

transformação da 

informação em 

conhecimentos, requer o 

domínio de diversas 

habilidades baseados no 

conhecimento da 

Química a fim de 

assimilar os 

conhecimentos para 

aprender, satisfazer suas 

necessidades e desejos na 

sociedade em que vive.  

 

Antes da leitura 

a) Estabelecer os 

objetivos da leitura. 

 

 

b) Fazer previsões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a leitura 

 

 

a) leitura global. 

 

 

 

 

 

 

 Tomar consciência de onde 

quer chegar. 

 

 Ler o título do texto para fazer 

inferências sobre o possível 

conteúdo do texto. 

 

 Identificar o autor e o contexto 

da obra. 

 

 Levantar hipóteses sobre o 

conteúdo do texto a partir de 

imagens, gráficos, figuras, 

tabelas, layout, etc. 

 

 Identificar as partes em que o 

texto está dividido caso haja 

uma divisão em seções; 

 

 Solucionar possíveis entraves à 

compreensão (destacando o 

vocabulário, conceitos 

científicos desconhecidos e 

buscando seu significados).  
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b) Leitura 

atenta. 

 Acionar os conhecimentos 

prévios relevantes, os quais são 

conhecimentos enciclopédicos 

(de mundo) e da própria 

Química a respeito do tema, 

confirmando ou não as 

hipóteses levantadas. 

 Determinar estratégias 

metacognitivas como (formular 

perguntas, estabelecer relações 

entre o título e o textos, 

sublinhar ideias principais, 

fazer uma releitura quando 

necessário). 

 Identificar o tipo e gênero a 

partir das características do 

texto; 

 Fazer inferências de diferentes 

tipos, a partir da organização do 

texto, do vocabulário, do 

contexto da obra; 

 Estabelecer conexões entre os 

parágrafos detectando os 

elementos coesivos que 

garantem a progressão 

discursiva. 

 Sublinhar as ideias principais 

diferenciando-as das 

secundárias. 

 Interpretar gráficos, figuras, 

esquemas contidos no texto 

para compreender.  
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Depois da leitura 

a) Avaliar a 

compreensão da 

leitura. 

 

b) Inferir o propósito 

comunicativo do 

autor. 

 Elaborar resumo ou esquema do 

texto lido a partir da progressão 

discursiva do texto. 

 

 Estabelecer relação entre o tipo 

textual, o gênero e o propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO 1 

Leitura Compreensiva 

PARTE I 

 

 

 

PARTTE II 

1) Lê com qual frequência? 

 

(  ) muita frequência   (  ) média frequência  (  ) baixa frequência 

 

 

 

2) Você se considera um: 

 

(  ) excelente leitor    (  ) médio leitor  (  ) mau leitor 

 

 

 

PARTE III 

 

1) Na sua opinião: O que é ler de forma compreensiva um texto do livro didático de 

Química? 

 

 

 

 

2) Qual importância você atribui à leitura de texto do livro didático de Química na 

aprendizagem dos conteúdos dessa disciplina? 

 

 

Nome: 

Período que cursa: 

Idade:                        Turma: 

Sexo: 

Tipo de escola na qual estudou no Ensino Médio: 
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3) Ler o texto disponibilizado e responda: 

 Explicite passo a passo como você fez a leitura para a compreensão do texto.  

 

PARTE IV 

 

AVALIE SEU CONHECIMENTO PARA ENSINAR: 

 

 E B R D 

ler de forma compreensiva textos de Química. 

 

    

 Estabelecer os objetivos da leitura e os 

conhecimentos prévios relevantes. 

 

    

 Usar estratégias metacognitivas. 

 

    

  Elaborar diagramas, mapas ou esquemas sobre o 

texto lido. 

    

Relacionar as novas ideias com os conhecimentos 

prévios a fim de dar sentido as novas 

informações. 

    

Interpretar gráficos, figuras, esquemas contidos 

nos textos. 

    

 Identificar o tipo de texto e o gênero.  

 

   

 Formular perguntas sobre o texto.  

 

   

Prever o que será lido.  

 

   

 Fazer inferências.  

 

   

Elaborar resumo de texto lido.  
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Legenda: E- Excelente; B- Bom; R- Regular; D- deficiente.  

 

APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO 2 

 

Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Reavaliação 

1. AVALIE SEU CONHECIMENTO PARA ENSINAR: 

 E B R D 

Ler de forma compreensiva textos de Química; 

 

    

Estabelecer os objetivos da leitura e os 

conhecimentos prévios relevantes; 

 

    

Usar estratégias metacognitivas; 

 

    

 Elaborar diagramas, mapas ou esquemas sobre o 

texto lido; 

    

Relacionar as novas ideias com os conhecimentos 

prévios a fim de dar sentido as novas 

informações; 

    

Interpretar gráficos, figuras, esquemas contidos 

nos textos; 

    

Identificar o tipo de texto e o gênero;   

 

   

Formular perguntas sobre o texto;  

 

   

Prever o que será lido;  

 

   

Fazer inferências;  

 

   

Elaborar resumo de texto lido.  
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Legenda: E- Excelente; B- Bom; R- Regular; D- deficiente 

 

 

APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO 3 

 

Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 

Ler o texto abaixo, com a finalidade de compreender seu conteúdo como parte da aprendizagem 

da Química. 

 
 

 

 

2. Em relação ao processo de leitura compreensiva responda: 
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2.1. O que significa ativar os conhecimentos prévios? 

 

2.1.1. O que são os conhecimentos prévios nesse caso? 

 

2.2. O que é metacognição? 

 

 

2.2.1. Explicite duas estratégias metacognitivas usado por você na leitura compreensiva do 

texto. 

 

 

2.3. Qual é o tipo de texto apresentado para leitura? Justifique. 

 

 

 

2.3.1. Qual é o gênero desse texto? Justifique. 

 

 

2..4. Formule 04 perguntas em relação ao texto, e classifique cada uma das perguntas. 

 

 

 

2.5. O que é fazer inferências durante a leitura? 

 

 

 

 

2.5.1. Escreva duas inferências que podem ser feitas durante a leitura do texto. 

 

 

 

 

 

2.6. o que é um resumo da leitura do texto? 

 

 

 

 

 

2.6.1. Qual deve ser o conteúdo do resumo nesse caso? 

 

 

 

 

2.7. O que significa interpretar a figura do texto? 

 

 

 

 



146 

 

 

APÊNDICE E 

Ação importantes para ler de forma compreensiva 

 

Conhecimentos prévios 

Conhecimento adquiridos ao longo da vida, o leitor ativa para dar sentido ao texto e 

compreender o mesmo. Na leitura de textos didáticos de Química esses conhecimentos prévios 

são essencialmente as teorias, os conceitos, os modelos da Química, assim como os 

conhecimentos de mundo do estudante.  

 

Metacognição 

Consciência das estratégias que ajudam ou não a aprender, nesse caso, como se compreende ao 

ler de forma compreensiva.  

Exemplos de estratégias metacognitivas: Uso de inferências, autoquestionamento, releitura, 

elaborar hipóteses sobre o texto 

 

Definir os objetivos da leitura 

Explicitar de forma clara a finalidade da leitura do texto.  

 

Formular perguntas 

Fazer questionamentos que ajudem na procura da compreensão do texto. Ajuda na 

autorregulação da leitura.  

 

Tipos de perguntas: 

 Perguntas de respostas literal: a resposta se encontra de forma explicita e literal no 

texto, ou seja, são facilmente encontradas no texto e não necessitam de compreensão 

da leitura para que sejam respondidas.  

 Perguntas para pensar e buscar: resposta deve ser deduzida, o que exige relacionar 

diversos elementos do texto e se fazer inferências.  

 Perguntas de elaboração pessoal: a resposta não se deduz diretamente do texto, pois 

exige a intervenção do conhecimento, ou a opinião do leitor.  

 

Inferência 
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Significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a 

informações novas. Consiste em deduzir, tirar conclusões a partir de premissas conhecidas ou 

decididamente verdadeiras.  

Deduzir 

Tirar consequências de um princípio, proposição ou pressuposto. 

 

Relacionar 

Estabelecer nexos de determinação, dependência, coexistência ou oposição existente entre 

partes do texto.  

 

Generalizar 

Unificar mentalmente as características, qualidades e propriedades que são comuns a 

informação do texto, o que é necessário para a formulação de um conceito, principio ou lei. 

Construção de uma proposição que contêm os conceitos expressos numa sequência de 

proposições.  

 

Sintetizar 

Integração mental, reproduzir o texto pela união de suas partes e conexões, ou seja, a 

combinação mental de suas qualidades, características, propriedades, o que tem como resultado 

a reunificação do texto.  

 

Identificar 

É determinar a pertinência ou não de um objeto em relação a definição do conceito de toda 

uma classe de objetos dada; é estabelecer as condições em que o objeto pode ser incluído no 

conceito ao estabelecer se o mesmo possui ou não as propriedades necessárias e suficientes 

que caracterizam o objeto ou a classe de objetos definida. 

 

Descobrir 

Localizar, encontrar informações desconhecidas.  

 

Refletir 

Relacionar o que está lendo a seus pensamentos e experiências; avaliar o texto em relação a 

novos marcos de referência.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Premissa
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Interpretar figuras, dados e fatos 

Interpretar em Química é atribuir significado as informações com base no conhecimento 

científico, supõe traduzir informações de figuras, gráficos, tabelas, uso de modelos para 

interpretar as situações ou fenômenos de forma que possam ser verificadas de acordo com o 

conhecimento da Química. Construir inferências a partir das informações e tirar conclusões.  

 

Buscar significados 

Procurar uma visão ampla do conteúdo.  

 

Esquematizar 

Representação visual da hierarquia e das relações entre conceitos na mente de quem 

aprende (estudante). Muito útil para compreensão de novos conceitos; organização do conteúdo 

conceitual; desenvolver a capacidade do uso de diferentes linguagens. Baseados em estratégias 

de reorganização da informação do texto. Esses esquemas são chamados de redes conceituais 

ou mapas conceituais.  

Como elaborar um esquema?  

A elaboração de esquemas se fundamenta na hierarquia de palavras ou conceitos, frases ou 

parágrafos que apresenta relação entre si.  

1 – Selecionar os conceitos-chave a partir da leitura compreensiva; 

2 – observar a ordem de inclusão 

3 - Estabelecer as relações hierárquicas 

4- usar sua própria linguagem, identificando títulos e subtítulos do texto 

5 – eleger uma forma de esquema.  

 

Tipos de esquemas  

 Sequência por hierarquia: úteis para representar ideias que apresenta distintas 

importância.  
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 Sequência por flechas: úteis para representar ideias concatenadas, dependência ou 

causas de forma linear.  

 

 

 

 

 

 Diagrama de fluxo: úteis para representar um processo ou atividade que se realiza por 

passos e de forma interativa.  

 

  

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.explicatorium.com/CFQ8/Esquema_de_palavras.php&ei=STiGVemtEMWiNsOlq9AI&bvm=bv.96339352,d.cWw&psig=AFQjCNFNB-4lu6aZ8gQc18pYVihltMiqrg&ust=1434945970335984
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 Ciclos dinâmicos: úteis para representar processos fechados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumir  

Reescrita do texto contendo o essencial com as finalidades de: 

a) Conservar a informação; 

b) Condensar a informação; 

c) Adotar a informação a uma nova situação de comunicação.  

Como elaborar um resumo? 

 Ler atentamente, assinalando (sublinhando) nele as ideias, os elementos mais 

importantes que forem parecendo significativas à primeira leitura; 

 Analisar o que é essencial e mais importante, como identificar a ideia principal; 

 Identificar os principais recursos utilizados (exemplos, comparações, equações, 

esquemas, imagens e outros recursos) que ajudam a entender o texto.  

 Esquematizar o resultado desse processamento; 

 Redigir o texto procurando manter fiel as ideias do autor.   

Identificar a ideia principal 

Distinguir o tema (do que trata o texto) e expressar por meio de um enunciado.  

 

APÊNDICE F 

PRODUTO 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://questoesbiologicas.blogspot.com/2012/08/biologia-ufcg.html&ei=azqGVeqSBYmdNszJgpAN&bvm=bv.96339352,d.cWw&psig=AFQjCNH3xcnUY6VCdD4MJ-WOxHaKHwtKhg&ust=1434946518068215
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1. INTRODUÇÃO 

Nas atividades escolares, a leitura exerce um papel 

fundamental; a aprendizagem se apoia nesse tipo de 

atividade de estudo: a leitura que, sem dúvida, é importante 

para fazer e aprender ciência.  

Aprender Química exige que o estudante saiba ler 

de forma compreensiva, uma vez que a própria natureza 

dessa ciência significa ter domínio de sua linguagem.    

Aprender Química também é compreender sua 

linguagem. A linguagem científica e a comunicação são 

parte substancial do trabalho científico. A Química, como 

disciplina científica, tem seus padrões temáticos e modelos, 

sua linguagem, assim como seu padrão estrutural.  

É importante ler nas aulas de Química, apoiado na necessidade de saber compreender o que se 

lê, uma vez que a leitura pode ser uma via de conhecimento para o indivíduo tornar-se capaz de 

resolver problemas em nossa sociedade contemporânea para desenvolver-se, onde o 

conhecimento químico, já criado até aqui, insere a humanidade em um mundo modificado 

tecnologicamente. 

A Química estuda o mundo material, sua constituição e suas transformações. Partindo 

desse conceito, considera-se importante propor leituras que contribuam para a formação e 

identificação cultural, que possam constituir elemento motivador para a aprendizagem da 

Química e contribuir, para a formação do hábito da leitura. Textos didáticos podem se tornar 

ótimos instrumentos de abordagens na aprendizagem da Química. 

 Para construir e comunicar conceitos e teorias, a Ciência utiliza representações semióticas 

externas (baseadas em sistemas de signos), tais como: diagramas, gráficos, equações, 

ilustrações, enunciados, dentre outras. Assim, aprender química é também aprender a 

linguagem dessa ciência.  

 A relação do estudante com o universo simbólico não se dá, apenas, por uma via- a verbal-

, ele opera com todas as formas de linguagem na sua relação com o mundo. A linguagem é 

considerada não apenas transmissão de informação, mas como mediadora (transformadora) 

entre o homem e sua realidade natural e social, a leitura deve ser considerada no seu aspecto 

mais consequente, que não é o de mera decodificação, mas o da compreensão. 
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 Aprender a linguagem da Química implica que os textos produzidos – ou seja, o que os 

alunos dizem – tenham sentido para a Ciência. Dessa forma, a aprendizagem da Química não 

se separa das formas diversas nem da estrutura (semântica e sintaxe) da linguagem dessa área 

de conhecimento. É essencial que o ensino da Química, tenha a compreensão da leitura como 

caminho para seu entendimento e aprendizagem.  

Quanto mais se lê, mais fácil vai ficando a leitura. A 

leitura é, acima de tudo, uma prática social que permite 

participar das mais diversas atividades da vida.  

O professor, enquanto profissional, deve orientar e 

proporcionar uma educação no sentido de enfrentar desafios 

estabelecidos pelo mundo. Formar pessoas capacitadas para a 

inserção social e cidadã, atuando como sujeitos de intervenção 

de seu próprio processo histórico, atentos às transformações da 

sociedade, compreendendo e aprendendo os fenômenos sociais 

e científicos que permeiam o seu cotidiano, possibilitando, ainda, a continuação de seus estudos.  

Boa leitura! 
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2. A LINGUAGEM CIENTÍFICA 

Na compreensão de textos didáticos dos livros de Química, a linguagem científica tem uma 

função essencial. Daí, a importância de os professores terem clareza sobre esse tipo de 

linguagem e suas características.  

A linguagem científica, ou melhor, os registros discursivos utilizados nas várias ciências, 

apresentam particularidades e merecem uma atenção especial da pesquisa sobre o ensino de 

Ciências, pois interferem na compreensão de conceitos e fenômenos científicos. A linguagem 

científica é precisa, rigorosa, formal, impessoal. Tem uma gramática em que a função dos 

verbos e nomes é diferente da chamada linguagem do cotidiano. Dessa forma, o ensino da 

Química é também aprendizagem da linguagem dessa ciência. Os estudantes devem aprender 

Química no momento em que aprendem a ler, descrever, justificar, argumentar, definir, 

interpretar informações. Isso implica conhecer não só o vocabulário específico, mas também 

seu processo de pensamento e seus modos peculiares de discursos.  

Nos processos de aprendizagem, a linguagem e a comunicação podem conscientizar os 

estudantes acerca do processo e do objeto da aprendizagem. A escola deve planejar o 

conhecimento teórico, o experimental, as atividades dos estudantes e a linguagem como 

componentes de um sistema. A linguagem científica constitui uma ferramenta essencial para 

expressar, discutir e debater as ideias da ciência, com uma precisão mais adequada que a 

oferecida pela linguagem do cotidiano. Como toda ciência, além de seus métodos investigativos 

e suas teorias e modelos, a Química apresenta uma linguagem própria, rica em símbolos, por 

exemplo. 

A linguagem da Química propõe, através de modelos – representados por equações, 

fórmulas estruturais, gráficos e figuras, entre outros –, o mundo como é compreendido pelo 

químico, para o estudo e, consequentemente, para a aprendizagem da ciência química.  

 Para construir, comunicar conceitos e teorias, a Ciência, no caso da Química, utiliza 

representações semióticas externas (baseadas em sistemas de signos), tais como: nomes, 

diagramas, gráficos, equações, ilustrações, enunciados, dentre outras, demandam interpretações 

bastante específicas no âmbito dessa ciência, que perpassam tanto a sua representação simbólica 

como da imagem que representam. Assim, aprender química é também aprender a linguagem 

dessa ciência.  

 

 



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

2.1.Características da linguagem da química como linguagem científica 

 

  A linguagem científica tem características próprias que as diferencia da linguagem 

comum, características determinadas sócio e historicamente no processo de desenvolvimento 

das ciências. Reconhecer essas diferenças implica admitir que a aprendizagem na escola é 

inseparável da aprendizagem da linguagem e do léxico das disciplinas escolares baseadas nos 

conhecimentos científicos. 

A linguagem científica tem como principal finalidade informar e comunicar. Têm-se 

como principais característica: precisão, neutralidade, universalidade e concisão.  

e) Precisão: talvez seja a qualidade mais importante da linguagem científica. Os cientistas 

de todos os campos têm se esforçado ao longo da história, por encontrar uma 

terminologia própria para cada termo que corresponda, univocamente, a um conceito ou 

definição com a finalidade de evitar ambiguidades da linguagem vigente. Na linguagem 

científica, se tem uma finalidade absoluta de linguagem literal entendido como o oposto 

da linguagem figurada. O preço a pagar por essa precisão absoluta é a falta de brilho 

literário, já que há necessidade de utilizar sempre o mesmo termo para referir-se a um 

conceito anterior que este se repete outras vezes nos textos científicos. 

f) Neutralidade: a linguagem científica está livre de significados, conotações e laços 

afetivos, frequentes nas mensagens da linguagem comum e literária. Há campos da 

ciência em que essa neutralidade está praticamente alcançada, enquanto determinados 

termos de algumas áreas científicas, ao passar a ser usados na linguagem comum, 

adquirem conotações efetivas.  Por exemplo, termos como radioativo, voltagem, 

calorias, energia, etc. 

g) Universalidade: a linguagem científica é utilizada por toda a comunidade científica. 

Por isso, para aceitar um novo termo tem que atender-se a algumas normas 

terminológicas estabelecidas. Essa universalidade tem enormes vantagens, inclusive 

Relação matemática: 

𝑽 = 𝒌. [𝒂]𝜶. [𝒃]𝜷                

Fórmula 
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econômica como o caso da aplicação do Sistema Internacional de unidades (SI), os 

símbolos dos elementos químicos, a nomenclatura Química IUPAC, etc. 

h) Concisão: supõe-se que a linguagem científica tende a expressar as ideias com o menor 

número de palavras. Particularmente, portanto, a propensão para substituir frases 

inteiras por uma única palavra ou expressão como por exemplo, raiz quadrada, 

combustão, centro de gravidade, os símbolos dos elementos químicos (H, He, Li, Be...), 

as fórmulas das substâncias (H2O, Nacl, HCl, entre outros).  

 

3. O TEXTO 

  O texto é a unidade de leitura que contém a mensagem que 

o autor quer comunicar. É um instrumento que permite elaborar 

conhecimento e que também traz conhecimento. Utilizar um 

texto melhora o processo comunicativo na aula possibilitando 

a negociação de significado e permite construir conhecimento 

de maneira pessoal e coletiva, favorecendo, ao mesmo tempo, 

as conexões e inter-relações entre as estruturas antes e o novo 

conhecimento que deve assimilar, para assim aprender. É um 

meio de conhecimento, o texto também é a unidade 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

3.1.Tipos de Textos 
 

 O conhecimento dos tipos de textos e gêneros é importante nos processos de leitura 

compreensiva. Cada tipo de texto apresenta suas características que supõem estratégias 

diferenciadas de leitura. A tipologia textual é a forma como o texto se apresenta. Os principais, 

os tipos de textos são: narrativo, descritivo, explicativo ou expositivo, argumentativo, e 

injuntivo. 

                  

 

 

 

Conjunto de palavras ou frases encadeadas que permitem interpretação e 

transmite uma mensagem de sentido completo. 
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                Quadro 1: Principais tipos de textos 

TIPOS DE TEXTOS CARACTERÍSTICAS 

 

 

NARRATIVO 

Relata fatos, acontecimentos, ações, numa sequência 

temporal. As informações se referem a propriedades de 

objetos no tempo e normalmente respondem a perguntas 

do tipo “quando? “ou “em que sequência?”.  

 

 

DESCRITIVO 

Identifica, localiza e qualifica seres, objetos, lugares. Esses 

textos descrevem características tanto físicas quanto 

psicológicas acerca de um determinado indivíduo ou 

objeto. E respondem a perguntas do tipo “o quê?” 

 

 

ARGUMENTATIVO 

Faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. 

O texto, além de explicar, também persuade o interlocutor, 

objetivando convencê-lo de algo. Caracteriza-se pela 

progressão lógica de ideias. Textos argumentativos, 

frequentemente, oferecem respostas a perguntas do tipo 

“por quê?”.  

 

 

INJUNTIVO 

Texto que fornece orientações quanto ao que fazer e inclui 

procedimentos, regras, regulamentos e normas que 

especificam determinados comportamentos. Comum em 

manuais de aparelhos eletrônicos e em receitas culinárias, 

em manuais de laboratórios. 

 

 

 

 

EXPOSITIVO 

Discute, informa ou expõe um tema, numa organização 

lógica, mostrando relações de causa/ efeito, contraposição. 

O texto fornece uma explicação sobre a maneira como os 

elementos componentes se inter-relacionam em um todo 

significativo e, normalmente, responde a perguntas do tipo 

“como?”. São os textos mais frequentes na sala de aula, ou 

seja, são os textos a que os alunos mais têm acesso. 
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3.2.Gêneros textuais 

 

O Genêro textual faz referência aos textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que se encontram no cotidiano e que apresentam 

padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos. Os gêneros existem em grande quantidade, em parte porque os gêneros, como 

práticas sociocomunicativas, são dinâmicos e sofrem variações na sua constituição, que, em 

muitas ocasiões, resultam em outros gêneros, novos gêneros.  

Estão, necessariamente, presentes em todas as esferas da comunicação humana, tanto 

nas mais simples, como a das comunicações triviais (o bate-papo, a saudação corriqueira, 

reportagem, notícia, telefonema, o bilhete etc.), quanto mais complexas, como a acadêmica 

(relatório, texto didático, artigo científico, monografia, ensaio, dissertação, tese, conferência, 

mesa-redonda etc.). São, portanto, textos empiricamente realizados cumprindo funções em 

situações comunicativas.  

 

3.3.O texto nos livros didáticos de Química 

 

A aquisição da linguagem científica pode ser mediada pela utilização de textos de 

divulgação em sala de aula, já que esse tipo de texto, com imagens abundantes e linguagem 

mais amena, costuma despertar muito interesse nos alunos.  

 O livro didático apresenta um conjunto de textos utilizados em sala de aula para ensinar 

e aprender. Pode-se considerar que a maioria desses textos pertence ao modelo expositivo, 

porque tem o objetivo específico de transmitir informações tornando compreensível.  

 

É interessante observar que:   

           • Trabalhar com textos expositivos contribui 

para um melhor aproveitamento escolar no presente e 

no futuro.  

• É importante trabalhar com esses textos 

desde os anos iniciais para que os alunos se 

apropriem, progressivamente, dessa prática.  
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• O estudo e a análise de textos expositivos permitem que o aluno perceba seus traços 

próprios, sua função informativa e sua organização voltada para o cumprimento dessa função.  

• O aluno desenvolve uma nova modalidade de leitura: torna-se mais lenta e profunda e 

é preciso recorrer a procedimentos adicionais como: tomar nota, sublinhar, anotar dúvidas, fazer 

resumos etc. que ajudam a compreender melhor.  

Esse tipo de texto situa-se tanto nas Ciências Sociais como nas Ciências Naturais. 

Apesar dessas ciências utilizarem métodos diferentes de pesquisas, os textos têm algumas 

características que são comuns a todas as suas variedades.  

  Nos livros didáticos, os textos expositivos apresentam alguns elementos importantes 

que devem ser considerados para fazer uma boa leitura, como por exemplo: 

5. Palavras em destaque- As palavras grifadas no texto em cores diferentes fornecem 

pistas sobre o tema tratado. 

6. Fotos. 

7. Tabelas- recurso bastante presente nos textos científicos, apresenta dados 

numéricos para comprovar uma ideia ou fazer uma comparação.  

8. Atividades- algumas vezes trazem questões relativas ao texto. 

 

4. A LEITURA 

A leitura é a forma como se interpreta um conjunto de informações ou um determinado 

acontecimento. É uma interpretação pessoal, no entanto, nas ciências essa interpretação é 

previamente determinada por se tratar de um conhecimento científico.  

Ler é compreender com base nos conhecimentos e mecanismos de inferências. Cada 

pessoa compreende a partir do propósito, da cultura social, do conhecimento prévio, do controle 

linguístico, das atitudes e dos esquemas conceituais.  

Ler, mais que um simples ato mecânico de decifração de signos gráficos, é, antes de 

tudo um ato de raciocínios no sentido da construção de uma interpretação da mensagem escrita 

a partir da informação proporcionada pelo texto e pelos conhecimentos do leitor e, ao mesmo 

tempo, iniciar outra série de raciocínios para controlar o progresso dessa interpretação de tal 

forma que possam detectar as possíveis incompreensões produzidas durante a leitura. 
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4.1.Tipos de leitura 

 A leitura dependendo do objetivo que se pretende alcançar pode ser de alguns tipos, tais 

como: leitura de familiarização, significado, crítica e compreensiva. 

 Familiarização: Esse tipo de leitura refere-se a 

detenção somente dos temas principais, constitui, 

por sua vez, uma técnica de leitura rápida que 

resulta muito bem quando estamos com pouco 

tempo e queremos localizar aqueles aspectos que 

podem ser mais importantes e interessantes. 

 

 Skimming (do significado): procura captar a 

tendência geral do texto. Nesse caso, o leitor vale-se de uma leitura superficial de 

títulos, subtítulos, de alguns parágrafos. Essa leitura procura obter uma visão geral do 

texto.  

 

 Crítica (scanning): envolve reflexão, comparação com o que leu anteriormente. Esse 

tipo de leitura exige que o leitor tenha algum conhecimento do assunto. Inicialmente, o 

leitor faz um levantamento de todos os tópicos frasais de todo os parágrafos. A partir 

daí, busca estabelecer falhas ou fundamentos na hierarquização das ideias. 

 

 Compreensiva: exige habilidades e interação; esse tipo de leitura permite um 

aprofundamento do conteúdo, engloba estratégias metacognitivas (estabelecer 

objetivos, ativar conhecimentos prévios, anotar, elaborar esquemas, resumir entre 

outros). 

 Pode-se ler de diversas formas. De forma mecânica, 

identificando apenas as palavras; dessa forma, se esquece, 

rapidamente, de tudo o que lê. Outra forma é ler para 

compreender e aprender, nessa forma, garante uma 

assimilação com qualidade dos conhecimentos e sucesso dos 

estudantes. 
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5. A ESCOLHA DOS TEXTOS 

 É importante o professor fazer uma adequada seleção de textos dos livros didáticos de 

Química para ajudar os estudantes na formação e desenvolvimento da leitura compreensiva. 

Para isso, é preciso: 

 Selecionar textos com um potencial de realização das operações que entrem na base 

orientadora da ação. 

 Evitar textos com ausência de inferências, ponte entre as proposições, a falta de uma 

boa ordem na exposição, a falta de conclusão, exemplificações inadequadas.  

6.AÇÕES PARA A LEITURA COMPREENSIVA 

 

A leitura compreensiva supõe um conjunto de ações, numa 

sequência lógica, e, como referência, pode ajudar os estudantes. 

Embora o leitor experiente utilize estratégias de compreensão leitora 

de forma inconsciente, a escola deve ensinar essas estratégias de forma 

consciente e potencializar a formação de hábitos a partir das 

habilidades. São ações importantes para a leitura compreensiva: 

1) Estabelecer objetivo 

Significa explicitar, de forma clara, a finalidade da leitura do texto 

2) Ativar conhecimentos prévios  

Conhecimentos prévios são aqueles adquiridos ao longo da vida, essencialmente no 

contexto escolar. O estudante ativa para dá sentido ao texto e compreendê-lo. Na leitura de 

textos didáticos de Química esses conhecimentos prévios são essencialmente as teorias, os 

conceitos, os modelos da Química, assim como os conhecimentos de mundo do estudante.  

Para ativar esses conhecimentos é necessário fornecer alguma informação geral sobre o 

tema da leitura, e ajudar os estudantes a analisar aspectos do texto, tais como ilustrações, títulos, 

subtítulos, etc.  

3) Fazer inferências  

Fazer inferências supõe ativar certo conhecimento prévio para relacionar informação 

(previsões, interpretações, conclusões). Significa realizar um raciocínio com base em 

informações já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas. Consiste em deduzir, tirar 

conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras.  

4) Identificar o tipo e o gênero do texto 
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Importante para definir a intenção comunicativa do texto.  

5) Identificar ideias principais 

A ideia principal de um texto é aquela que expressa, em sua essência, o que o autor quer 

transmitir. Interessa distinguir o tema (do que trata o texto) e expressar por meio de um 

enunciado. As ideias principais podem estar explícitas ou implícitas no 

texto, cada texto apresenta poucas ideias principais. 

Para identificar a ideia principal de um texto, o professor deve sugerir: 

 Identificar a estrutura e posição dos parágrafos no texto. 

 Escrever as ideias com palavras- chave. 

 Reconhecer, adequadamente, os vínculos entre os parágrafos e as palavras de ligação 

do texto. 

6) Usar estratégias metacognitivas 

Metacognição está relacionada a ter consciência das estratégias que ajudam ou não a 

aprender, nesse caso, como se compreende ao ler de forma compreensiva. Exemplos de 

estratégias metacognitivas: Uso de inferências, autoquestionamento, releitura, elaborar 

hipóteses sobre o texto, formular perguntas, esquemas, mapas conceituais, sublinhar as ideias 

principais, procurar no dicionário palavras desconhecidas, ler em voz alta, fazer resumos, 

explicar aos colegas, dentre outros. 

7) Formular perguntas 

Fazer questionamentos que ajudem na compreensão do texto. Ajuda na autorregulação 

da leitura.  

Tipos de perguntas: 

 Perguntas de respostas literal: a resposta se encontra de forma explicita e literal no 

texto, ou seja, é facilmente encontrada no texto e não necessita de compreensão da 

leitura para que seja respondida.  

 Perguntas para pensar e buscar: resposta deve ser deduzida, o que exige relacionar 

diversos elementos do texto e se fazer inferências.  

 Perguntas de elaboração pessoal: a resposta não se deduz diretamente do texto, pois 

exige a intervenção do conhecimento, ou a opinião do leitor.  

 

8) Interpretar gráficos, tabelas, imagens 
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Interpretar em Química é atribuir significado às informações com base no conhecimento 

científico. Supõe traduzir informações de figuras, gráficos, tabelas, uso de modelos para 

interpretar as situações ou fenômenos de forma que possam ser verificadas de acordo com o 

conhecimento da Química. 

A habilidade de interpretar consiste em: 

 Atribuir a cada símbolo seu significado. 

 Identificar tendências ou regularidades nos dados. 

 Identificar variáveis e suas relações. 

 Construir inferências a partir das informações. 

 Tirar conclusões dos dados.  

 Expressar o resultado da interpretação. 

9) Sublinhar 

Sublinhar é ressaltar com uma linha as ideias fundamentais de 

um texto. Sublinhar ajuda a identificar as ideias principais de cada 

parágrafo, destacando para as leituras posteriores. É condição 

indispensável para elaborar esquemas e resumos.  

. 

 

10) Elaborar esquemas 

Um esquema é uma representação simplificada do texto. A elaboração de esquemas se 

fundamenta na hierarquia de palavras ou conceitos, frases ou parágrafos que apresentam relação 

entre si.  

Como elaborar um esquema?  

 Selecionar os conceitos-chave a partir da leitura compreensiva 

 Observar a ordem de inclusão 

  Estabelecer as relações hierárquicas 

 Usar sua própria linguagem, identificando títulos e subtítulos do texto 

  Escolher uma forma de esquema.  

 Estabelecer as relações de forma clara 

 

11) Elaborar resumo 

Um resumo é a reescrita do texto contendo o essencial com as finalidades de: 
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d) Conservar a informação. 

e) Condensar a informação. 

f) Adotar a informação a uma nova situação de comunicação.  

     Como elaborar um resumo? 

 Ler atentamente, assinalando (sublinhando) nele as ideias, 

os elementos mais importantes que forem parecendo 

significativos à primeira leitura. 

 Analisar o que é essencial e sobretudo, procurando identificar a ideia principal. 

 Identificar os principais recursos utilizados (exemplos, comparações, equações, 

esquemas, imagens e outros recursos) que ajudam a entender o texto.  

 Esquematizar o resultado desse processamento. 

 Redigir o texto procurando manter fiel as ideias do autor.   

 

6.1.A Base Orientadora para a Leitura Compreensiva 

 

 Segundo a Teoria de Galperin, formar ou atualizar uma habilidade, como no caso de ler 

de forma compreensiva textos dos livros didáticos de Química, supõe construir a Base 

Orientadora da Ação, na qual se deve explicitar três modelos:  

1) O modelo do objeto: o que é ler de forma compreensiva? 

2) O modelo da ação: como se lê de forma compreensiva? 

3) O modelo do controle: como se faz a regulação do processo de leitura? 

O modelo do objeto  

O modelo do objeto é determinado das análises de diferentes concepções de leitura 

compreensiva, podendo ser, assim, definido:   

 

 

 

 

 

 

Modelo ler de forma compreensiva 

O modelo da ação, como referência e significado que utiliza o professor, resultante das 

análises de diferentes formas de ler compreensivamente consta no quadro 2. É válido destacar 

A leitura compreensiva de textos com conteúdo de Química é um processo de 

transformação da informação em conhecimentos, requer o domínio de diversas 

habilidades baseados no conhecimento da Química a fim de assimilar os conhecimentos 

para aprender, satisfazer suas necessidades e desejos na sociedade em que vive.  
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que esse modelo é uma referência para negociar com os estudantes os sentidos que eles atribuem 

a essa ação.  

Quadro 2: Modelo da ação leitura compreensiva 

CONCEITO AÇÕES OPERAÇÕES 

 

 

A leitura 

compreensiva 

de textos com 

conteúdo de 

Química é um 

processo de 

transformação 

da informação 

em 

conhecimentos, 

requer o 

domínio de 

diversas 

habilidades 

baseados no 

conhecimento 

da Química a 

fim de 

assimilar os 

conhecimentos 

para aprender, 

satisfazer suas 

necessidades e 

desejos na 

sociedade em 

que vive.  

 

Antes da leitura 

a) Estabelecer os 

objetivos da leitura. 

 

b) Fazer previsões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a leitura 

 

 

a) leitura global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomar consciência de onde quer 

chegar. 

 

 Ler o título do texto para fazer 

inferências sobre o possível 

conteúdo do texto. 

 

 Identificar o autor e o contexto da 

obra. 

 

 Levantar hipóteses sobre o 

conteúdo do texto a partir de 

imagens, gráficos, figuras, tabelas, 

layout, etc. 

 

 Identificar as partes em que o texto 

está dividido caso haja uma 

divisão em seções. 

 

 Solucionar possíveis entraves à 

compreensão (destacando o 

vocabulário, conceitos científicos 

desconhecidos e buscando seu 

significados).  

 Acionar os conhecimentos prévios 

relevantes, os quais são 

conhecimentos enciclopédicos (de 
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b) Leitura atenta. 

mundo) e da própria Química a 

respeito do tema, confirmando ou 

não as hipóteses levantadas. 

 Determinar estratégias 

metacognitivas como (formular 

perguntas, estabelecer relações 

entre o título e o textos, sublinhar 

ideias principais, fazer uma 

releitura quando necessário). 

 Identificar o tipo e gênero a partir 

das características do texto. 

 Fazer inferências de diferentes 

tipos, a partir da organização do 

texto, do vocabulário, do contexto 

da obra. 

 Estabelecer conexões entre os 

parágrafos detectando os 

elementos coesivos que garantem 

a progressão discursiva. 

 Sublinhar as ideias principais 

diferenciando-as das secundárias. 

 Interpretar gráficos, figuras, 

esquemas contidos no texto para 

compreender.  

 

Depois da leitura 

a) Avaliar a compreensão 

da leitura. 

 

b) Inferir o propósito 

comunicativo do autor. 

 

 Elaborar resumo ou esquema do 

texto lido a partir da progressão 

discursiva do texto. 

 Estabelecer relação entre o tipo 

textual, o gênero e o propósito. 
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A atualização da habilidade leitura compreensiva é planejada em três momentos: o 

diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento da habilidade, a atualização da habilidade e o 

controle final desse processo. 

 

O modelo do controle 

A regulação do processo de leitura 

compreensiva se dá por meio das estratégias 

metacognitivas.  

 

 

7. O diagnóstico inicial 

Na perspectiva epistemológica do 

enfoque da Teoria de Galperin, a formação de uma habilidade ou sua atualização exige um 

diagnóstico inicial do grau de desenvolvimento, dentro do que Vigotsky considera a Zona de 

Desenvolvimento Próximo. Dessa forma: 

 Diagnosticam-se o conhecimento e o domínio dos modelos do objeto e da ação 

(desenvolvimento atual), o que será ponto de partida para a aprendizagem.  

Esse diagnóstico pode ser realizado por meio de entrevistas, testes escritos, na procura 

do sentido que os estudantes atribuem ao que é ler de forma compreensiva e como se faz esse 

tipo de leitura para ter consciência dessa atividade.  

Um exemplo de diagnóstico dos níveis de desenvolvimento dessa habilidade é:  

Ler para compreender e dessa forma aprender Química é muito importante. Você sabe 

como se faz uma leitura eficiente de textos nos livros de Química? Pois bem, essa é uma 

condição essencial para a cidadania no século XXI. Vamos discutir e estudar a respeito. 

Para isso nos interessa conhecer sobre:  

 

 O que é ler de forma compreensiva o texto seguinte: 
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 Qual passo a passo você seguiu durante a leitura para compreender o texto? 

 É possível dizer se compreendeu ou não o texto e por que? 

 
Quadro 3: tarefa para o diagnóstico inicial. 

Feito esse diagnóstico, o professor deve corrigir e estabelecer os níveis de 

desenvolvimento da habilidade para cada estudante. 
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8. ETAPAS PARA A ATUALIZAÇÃO DA HABILIDADE LER DE FORMA 

COMPREENSIVA. 

As estratégias de leitura compreensiva são tipos de procedimentos ou ações para 

aprender a interpretar textos. Por isso, o professor deve mostrar, ensinar, intencionalmente, ou 

seja, conscientemente essas estratégias com conteúdo de todas as disciplinas do currículo 

escolar. Na escola, consequentemente, se faz necessário planejar e desenvolver situações de 

ensino e de aprendizagem que tenham como objetivo contribuir para que os estudantes sejam 

bons leitores. Em relação a esse planejamento, existem diferentes possibilidades 

epistemológicas e didáticas. Esse material foi fundamentado nas ideias de Galperin sobre a 

formação de habilidades.  

Na teoria de Galperin, o processo de formação de uma habilidade geral compreende as 

seguintes etapas: motivacional, elaboração da base orientadora da ação tipo III (B.O.A), 

materializada, linguagem externa e mental. O objetivo da passagem por essas etapas é garantir 

a passagem de cada estudante, do plano externo (interpsicológico) ao plano mental 

(intrapsicológico). Dessa forma, o estudante poderá realizar e controlar, regular a leitura 

compreensiva que realiza.  

Nesse sentido, Galperin atribui um papel essencial à orientação de cada estudante, para a 

ação ou atividade que realiza. O sucesso da ação depende da qualidade da orientação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A passagem pelas etapas 

Reconstruir a orientação que 

dispõe cada estudante para 

ler de forma compreensiva.  
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O trabalho, em cada etapa, deve considerar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Etapas do processo da formação da habilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivação 

Etapa da 

linguagem externa 

Etapa materializada 

Estabelecimento da 

Base Orientadora da 

Ação 

Fase de 

compreensão. 

Ler de forma 

compreensiva 

apoiado na BOA 

como ato da mente. 

Ler de forma 

compreensiva 

apoiado na BOA de 

forma falada. 

Ler de forma 

compreensiva com o 

apoio externo da 

BOA. 

Criar os modelos do 

objeto da ação e do 

controle para 

orientar-se na 

atividade de leitura. 

.compreensiva 

Preparar e criar 

interesses para a 

leitura. 

Etapa mental 

E
x
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u
çã

o
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a 
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8.1. A motivação para a leitura 

Para ler, como atividade de estudo, os estudantes devem estar motivados. A motivação 

para aprender é sempre definida por valores que apoiam ou justificam a aprendizagem como 

atividade de estudo (NÚÑEZ, 2009). No caso, precisa-se estar motivado para aprender novas 

formas de leitura compreensiva, para que o desenvolvimento desse processo de formação 

aconteça de forma satisfatória. A motivação, também, está relacionada com os desejos, a 

vontade, as relações afetivas que o estudante estabelece com o objeto do conhecimento. Ela 

está diretamente vinculada às necessidades como condição de toda atividade. O estudante, como 

sujeito dessa atividade, precisa estar motivado, ter necessidade e desejo de aprender como uma 

condição para seu desenvolvimento.  

 Segundo Núñez e Ramalho (2012), uma via para a motivação dos estudantes é o uso de 

situações problemas baseados em contradições que criem, nos estudantes, necessidades para 

aprender. Embora, na teoria, se defina a motivação como um primeiro momento, ela precisa ser 

trabalhada e mantida durante todo o processo de formação da habilidade. 

Proposta de atividade 

 

 

 

 

8.2. Etapa de elaboração da BOA III 

 

A construção da B.O.A supõe a definição de como se faz a leitura compreensiva, o que 

ela representa e, ainda, as condições em que é elaborada, visando garantir um modelo da 

atividade, enquanto referência.  

O professor entrega a cada estudante as respostas deles no diagnóstico inicial, em que 

estão os sentidos dos estudantes atribuído ao que é ler de forma compreensiva (modelo do 

objeto) e como se faz essa leitura (modelo da ação) e desenvolve na atividade de ressignificação 

dos sentidos, tomando, como referência, os significados expressos na B.O.A III. É um trabalho 

de construção conjunta. Não se trata de disponibilizar os modelos prontos, mas sim construí-

los a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes.  

No final do processo, cada estudante dispõe da B.O.A III elaborada de forma conjunta 

sob mediação do professor, devendo ser apresentada num cartão de estudo. Nessa etapa, o 

professor deve avaliar a compreensão dos estudantes da orientação para a leitura compreensiva.  

Proposta de atividade 

 

Como parte da motivação, podem ser retomadas as questões desafiadoras propostas no 

diagnóstico inicial. Podem ser criadas situações que atendam as particularidades dos 

estudantes e do grupo.  

 

 

 

 

Elaborar a B.O.A III para ler de forma compreensiva e apresentar num cartão de 

estudo.  
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8.3.Etapa materializada 

  Com a orientação materializada no cartão de estudo, como apoio materializado para a 

ação, chegou o momento de ler textos dos livros de Química para compreender e aprender. 

Podem ser realizadas várias leituras, segundo o exemplo a seguir. 

Proposta de atividade 

Vamos ler de forma compreensiva o texto, para aprender seu conteúdo e aplicar os 

conhecimentos da Química. 

A leitura deve ser feita em dupla, usando a orientação contida no cartão de estudo. Escrever 

no caderno o que é realizado em cada etapa do modelo da ação, discutindo com o colega da 

leitura.  
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 Quadro 4: Tarefa para a etapa materializada.  

    

Em outra leitura de texto dos livros didáticos, 

adequadamente selecionado, se continua a 

leitura com o apoio do cartão de estudo. Podem 

ser realizadas várias leituras dessa forma, até que 

os estudantes não precisem mais do cartão de 

estudo. Durante esse processo, os estudantes 

podem elaborar novos cartões de estudo, menos 

detalhados, mostrando suas singularidades e necessidades, permitindo, assim, a 

individualização do processo.  

  Na etapa materializada da B.O.A, o professor deve acompanhar os estudantes durante a 

leitura, seguindo de forma detalhada o modelo da ação, para ter consciência das operações 

necessárias à leitura. Quando necessário, deve fornecer ajuda aos estudantes.  

 

8.3.Etapa da linguagem externa 

Na etapa da linguagem externa, a leitura compreensiva de um texto é realizada verbalizando de 

forma externa (sem apoio materializado) o passo a passo ou as etapas seguidas para a realização 

da atividade. O estudante explica ao colega, de forma oral, como desenvolve o processo de 

leitura, dessa forma, agora a orientação (B.O.A.) se estabelece na etapa da linguagem externa 

 

Proposta de atividade 

A leitura de um texto do livro didático de Química é relevante na aprendizagem dos 

conteúdos dessa disciplina. O texto, a seguir, contém um conjunto de informações 

importantes que devem ser compreendidas. Faça a leitura do texto, com seu colega, e 

explicite, de forma oral, para ele, como faz a leitura (ou seja, a orientação na qual se apoia 

para ler). Seu colega deve acompanhar e corrigir sua atividade, caso seja necessário.  

 



175 

 

 

 

 

 

Quadro 5: tarefa para a etapa da linguagem externa.  

   

  Organizar a leitura com vários textos, considerando as diferenças na formação da 

habilidade de cada dupla e de cada estudante. O professor deve acompanhar as discussões dos 

estudantes, observar se eles apoiam na orientação, no passo a passo, ao verbalizar como 

realizam a leitura, e como o outro colega controla a atividade de seu par. Uma vez que o 

estudante possa fazer a leitura de forma compreensiva independente, pois dispõe da orientação 
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no plano intrapsicológico (plano mental) se passa a seguinte etapa do processo de assimilação 

da B.O.A.  

 

8.4.Etapa mental 

Essa etapa permite organizar o trabalho dos alunos no plano mental, ou seja, é uma etapa 

de trabalho independente sem nenhum tipo de ajuda. A atividade de orientação se dá no plano 

intrapsicológico. Nela, a ação que corresponde à estrutura operacional da ação ligada à 

habilidade constitui um fato do pensamento. As tarefas na etapa mental se orientam para a 

leitura compreensiva de forma individual.  

Proposta de atividade 

Proceda à leitura compreensiva do texto a seguir registrando no caderno, os aspectos 

necessários para mostrar sua compreensão do texto.  

 

 

 

Quadro 6: Tarefa para a etapa mental.  
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Deve-se realizar várias leituras de textos de forma independente. Posteriormente, deve 

estimular atividades para o desenvolvimento da habilidade de leitura compreensiva, podendo 

incluir textos de outras disciplinas na área de Ciências Naturais.  

 

Para conhecimento dos leitores 

 

Piotr Yakovlevich Galperin (1902-1988), soviético, médico, psicólogo, colaborador de 

A. N. Leontiev, e representa, como poucos psicólogos, o seu tempo histórico pelo fato de se 

empenhar, de forma extraordinária, na tarefa de transformar a educação no período de 

construção do socialismo soviético com base na Psicologia Pedagógica e nos pressupostos 

teóricos do marxismo- leninismo.  A obra de Galperin é marcada pela coerência e pela filiação 

ao materialismo dialético e histórico. Núñez e Oliveira (2013) destacam, em uma de suas obras, 

que a preocupação de Galperin, em suas pesquisas, era “compreender como os conceitos 

complexos e muito discutidos de mediação e interiorização, apresentados por Vygotsky, 

poderiam ser instrumentalizados para se organizar o ensino que desenvolvesse os estudantes 

como personalidades integrais”. Para Núñez e Ramalho (2012), a Teoria de Assimilação de P. 

Ya. Galperin constitui um marco teórico norteador dos processos de formação de habilidades 

sobressaindo o papel da orientação nesse processo. 

Para o leitor saber mais, recomenda-se recorrer a: NÚÑEZ, I.B.; OLIVEIRA, M.V.F. 

P. YA. GALPERIN: a vida e a obra do criador da Teoria da Formação por Etapas das Ações 

Mentais e dos Conceitos. Uberlândia: EDUFU. 2013. 
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9. DICAS QUE PODEM CONTRIBUIR PARA A EFICIÊNCIA DOS ESTUDANTES  

  A leitura compreensiva deve ser organizada por meio de algumas estratégias buscando 

atingir o entendimento para aprender, além de ser prazerosa.  

Aspectos ambientais: Ler em lugar confortável e 

silencioso, ambiente iluminado e com ventilação.  

Aspectos psicológicos: atenção, concentração, boa 

disposição e motivação para assimilar o conteúdo do 

texto.  

Aspectos físicos: conhecer o livro ou texto, 

alimentação, cuidado com os olhos. 

 

9.1. Ambientes da leitura 

Para tornar o momento de leitura mais interessante, agradável e 

eficiente, alguns aspectos merecem ser levados em 

consideração, como, por exemplo, uma aluminação adequada, 

arejamento, ventilação, ausência de ruídos. Muitos lugares 

podem ser usados para realizar esse tipo de atividade, como por 

exemplo, na sua casa, parques, no ambiente escolar, 

especialmente, na biblioteca, e sala de aula como sugestão 

desse trabalho. 
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