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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. 

 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 
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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.  
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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.  

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 usados 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 

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. 

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).  

 

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: 

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

pistas sobre o tema tratado. 

2. Fotos. 

3. Tabelas- recurso bastante presente nos textos científicos, apresenta dados 

numéricos para comprovar uma ideia ou fazer uma comparação.  

4. 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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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 

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

ec
u
çã

o
 d

a 
aç

ão
 



22 

 

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 

 

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.  

 Quadro 4: Tarefa para a etapa materializada.  



24 

 

    

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.  

 

8.4.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.  
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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.  

 

8.5.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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