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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata das estratégias de mediação de leitura utilizadas por uma professora nas 

aulas de Ciências. Para tanto,  este trabalho teve como orientação fundamental as seguintes 

perguntas: como e com que finalidade os textos são trabalhados nas aulas de Ciências? Quais 

tipos de textos são ofertados para a leitura e quais estratégias são utilizadas para cada um 

deles? Como a professora ensina os alunos a lerem os textos nas aulas de Ciências, utilizando 

estratégias de leitura? O foco do trabalho está nas estratégias de mediação de leitura utilizadas 

pela  professora de Ciências em uma turma do 7º ano de uma escola pública da cidade de 

Mariana. Quanto à perspectiva teórico metodológica , de análise, fundamentou-se em 

Vygotsky. Para ele , os sujeitos aprendem na interação com o outro, mediados pela 

linguagem. As discussões sobre as estratégias de leitura nas aulas de Ciências, apoiaram-se 

nas leituras de Solé (1998); Kleiman  (2002); Espinoza , Casamajor e Pitton (2009); Girotto e 

Souza (2010); Prestes, Lima e Ramos (2011) e Coscarelli ( 2013) . Para levar à cabo a 

investigação, foram realizadas 3 gravações das aulas na turma do 7º ano. Após as gravações, 

os episódios foram selecionados, considerando a interação da professora com os alunos e o 

uso de  diferentes estratégias de mediação de leitura. Para a análise dos episódios foram 

utilizadas como categorias de análise  as estratégias de mediação de leitura propostas por Solé 

(1998), Kleiman (2002) e Coscarelli (2013). Foram observadas, também, algumas estratégias 

que emergiram das aulas da professora. No cotidiano das aulas, ficou evidente a interação da 

professora  com os alunos e a leitura como uma  prática frequente nas aulas Ciências. 

Algumas estratégias de leitura mais recorrentes foram: a leitura de imagem, a ativação do 

conhecimento prévio dos alunos, a inferência e a compreensão através de questionamentos. 

Em suma, a pesquisa revelou que as estratégias de mediação de leitura são imprescindíveis ao 

entendimento dos textos nas aulas de Ciências, principalmente a leitura de termos específicos 

da Ciência e as estratégias utilizadas pela professora auxiliam os alunos na compreensão 

leitora.  

 

Palavras-chave: estratégias de mediação de leitura, aulas de Ciências, textos de Ciências. 
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ABSTRACT 

 

This research is about the reading mediation strategies used by a teacher in her Science 

classes. To do so, this work had these questions as fundamental orientation: how and why are 

the texts approached in the Science classes? What kinds of texts are offered for reading and 

which strategies are used for each of them? How does the teacher help the students to read the 

texts in her classes using the reading strategies? The focus of the work is on the reading 

mediation strategies applied by the teacher in a class of 7th year of Elementary School at a 

state school in the city of Mariana, Minas Gerais. The theoretical-methodological perspective 

and analysis were based on Vygotsky’s work. According to him, the subjects learn in 

interaction with others, mediated by language. The discussions about reading strategies in the 

Science lessons were based upon the works of Solé (1988); Kleiman (2002); Espinoza, 

Casamajor & Pitton (2009); Girotto & Souza (2010); Prestes, Lima & Ramos (2011) and 

Coscarelli (2013). To carry the research on, three class recordings were made. After that, 

some excerpts were selected according the teacher’s interaction with her students and the use 

of different reading mediation strategies. For the analysis of the excerpts, the reading 

mediation strategies proposed by Solé (1998), Kleiman (2002) and Coscarelli (2013) were 

used. Also, some strategies that emerged from the teacher’s class were observed. In daily 

lessons, the teacher’s interaction with her students and reading as a frequent practice in the 

Science classes were evident. Some most frequent reading strategies were image reading, 

activation of students’ previous knowledge, inference and comprehension by means of 

questioning. All in all, the research revealed that the reading mediation strategies are 

indispensable to understanding texts in Science classes, mainly when it refers to specific 

terms of Science, and that the strategies used by the teacher help the students in reading 

comprehension effectively. 

 

Key words: reading mediation strategies, Science classes, Science texts. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa sobre leitura como produção de sentidos assume relevo em meados dos 

anos 70, introduzindo uma nova perspectiva sobre o leitor e o ato de ler. Nessa proposição, ler 

não é apenas juntar letras para formar e reunir palavras, mas compreender diferentes tipos de 

gêneros e textos estabelecendo relações entre eles (SOARES, 2002). As teorias interacionistas 

preconizam que leitura é trabalho de produção de sentidos. Contudo, o sentido não está no 

texto.  Ele precisa ser construído pelo leitor a partir das pistas deixadas pelo autor. Enveredar 

pelas trilhas do texto não é uma tarefa simples. Diante do número de alunos que fracassam 

nessa tarefa, constatamos que caminhamos muito na compreensão do objeto da leitura, mas 

ainda estamos longe da incorporação dessas teorias às práticas pedagógicas.  

Nas aulas de Ciências, embora os docentes compreendam a leitura como prática 

fundamental para o processo de aprendizagem dos conceitos científicos, muitos docentes 

afirmam que essa tarefa deva ser aprendida e ensinada apenas nas aulas de Português. 

Portanto, consideramos importante chamar a atenção para a leitura nessas aulas, sobretudo 

atenção para a leitura dos textos apresentados nos livros didáticos , como: textos fotocopiados 

e/ou mimeografados; textos relativos às propostas de  atividades escolares; diferentes textos 

informativos que circulam nas aulas . Assim, formas de ler e ensinar a ler vão constituindo as 

leituras do dever e do prazer do conteúdo de ciências e dos leitores nas aulas de Ciências e na 

escola.  

 A palavra texto tem a sua origem no latim, textum, que significa tecido. Assim como 

nas roupas e nos tapetes, cujos fios do tecido não estão dispostos a esmo pelo espaço, a 

produção textual carece de elementos que se ligam e conectam-se, dando forma à uma 

tessitura conferindo-lhe corpo, estrutura , sentido. Seja um texto oral ou escrito, a noção de 

sentido só poderá ser determinada pelo processo constante de interação entre a tríade autor-

texto-leitor. A realização do ato de ler vincula-se ao reconhecimento dos indícios deixados 

pelo autor para a construção de significados não literais tornando o texto inteligível. O texto 

apela para um exercício de preenchimento dos espaços vazios deixados pelo autor que solicita 

do leitor para completá-los.  

Nesse sentido, ensinar a ler nas aulas de Ciências significa ensinar a preencher espaços 

vazios da urdidura do tapete, que é a produção textual. O caminho construído pelo autor 
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nessa urdidura necessita de ser (re) construído pelo leitor para a compreensão do texto. 

Compreender essa trama  envolve  pensar e articular os caminhos da leitura a qual 

denominamos aqui de estratégias de leitura . Estas  precisam ser aprendidas, evidenciadas 

para que os estudantes compreendam os caminhos da leitura, neste caso, os propósitos 

implícitos e explícitos dos textos trabalhados nas aulas. Para que o aluno possa se apropriar  

do texto é necessário que se estabeleça um diálogo com o seu conteúdo. Auxiliar os alunos 

nessa tarefa consiste em oferecer ferramentas que os ajudem a percorrer as trilhas do texto, 

decifrá-las. 

Com efeito, meu interesse por este tema ocorreu na minha experiência como 

supervisora do  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), em 2011, 

em uma escola do ensino fundamental da cidade de Ouro Preto. Nesse Programa fui levada a 

realizar diferentes ações em sala de aula e sobre elas refletir. 

Percebi, naquele momento, que a minha prática relacionada à leitura de textos estava 

restrita à leitura para responder a questionários e à leitura de livros-texto em voz alta . O meu  

objetivo era  que todos acompanhassem as informações do texto. Até então, via a leitura como 

um ato passivo. 

Por outro lado, constatei que as maiores dificuldades surgiam quando era solicitado 

aos alunos resolução de atividades relacionadas às leituras, pois a grande maioria não 

conseguia interpretar o que lia e responder a questões, aparentemente, simples. Observei, em 

muitos momentos , que essa dificuldade aumentava quando  solicitava aos alunos que 

falassem com "suas próprias palavras" o texto lido.  

Também percebi com minha experiência e observações, que os alunos não tinham 

gosto pela leitura e sempre que  lhes solicitava a leitura em voz alta, muitos se sentiam 

envergonhados, temendo as críticas da turma ao seu jeito de ler. Além disso, muitos alunos 

também ressaltavam que a leitura já era realizada nas aulas de Português e que não  

queriam/gostavam da ideia de ter que ler também em outras disciplinas como a de Ciências. 

Com referência à observação das práticas de leitura de alguns professores, verifiquei 

que, na maioria das vezes, a leitura era concebida como decodificação ou realizada segundo 

os passos da lição do livro didático, ocorrendo em poucas situações, a leitura interativa com a 

utilização de estratégias. Nesse sentido, ressalta Espinoza (2006), que, não só os conceitos, 

mas também a leitura de textos nas aulas de Ciências são  conteúdos que devem fazer parte do 

planejamento, ensino e aprendizagem de Ciências. No entanto, apesar de utilizar a leitura em 

atividades com seus alunos e requisitá-la para estudo dos conteúdos abordados, a maioria dos 
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professores não a leva em conta como conteúdo a ser ensinado. Sobre essa perspectiva de 

leitura e seu ensino, Kleiman (2008) considera que cabe ao professor auxiliar o aluno a 

construir o sentido do texto, utilizando o sentido do código como instrumento para a leitura, 

colocando-o como foco de trabalho com o texto e isso significa,  por um lado, ensinar  

estratégias de leitura e, por  outro, desenvolver as habilidades linguísticas. Para essa autora, as 

estratégias de leitura seriam atividades regulares para abordar o texto.  

 Nessa perspectiva, o educador aprende em sua formação que a função social da 

educação é criar a consciência inquieta e crítica e, para isso é necessário dar condições   ao 

aluno para que ele atualize suas potencialidades e consiga fazer sua própria leitura. Essa é a 

importância da intervenção do professor como mediador e seu compromisso com a utilização 

das estratégias indispensáveis ao aluno na construção do texto.  

Ao discutir a leitura nas aulas de Ciências, Espinoza (2009) afirma que a interpretação 

de um texto está condicionada ao conhecimento prévio do aluno, motivo pelo qual  ele 

considera a interpretação difícil dada a falta de familiaridade do aluno com o tema. 

Independentemente do grau de dificuldade, os textos didáticos de Ciências trazem novas 

ideias e conhecimentos que precisam ser trabalhados em sala de aula. Estes textos apresentam 

palavras distantes do universo do aluno e são impessoais, o que dificulta a leitura. Assim,  

sempre que se apresenta um novo conteúdo, é natural que haja dificuldade em entendê-lo, não 

porque o texto seja complexo, mas por se tratar de conteúdo que, na maioria das vezes é 

desconhecido para o aluno. Dessa maneira, ele não possui referentes para o auxiliar na 

construção dos conceitos do texto. 

Na mesma direção, Kleiman (2013) adverte que a realização da leitura com objetivos 

bem definidos permitirá ao aluno lembrar mais e melhor aquilo que foi lido. A capacidade de 

estabelecer objetivos na leitura é considerada uma estratégia metacognitiva, isto é, uma 

estratégia de controle e regulamentação do próprio conhecimento.  

Afinal, para que as práticas de leitura sejam eficientes, o indivíduo necessita ter claros 

os objetivos e motivações para a leitura, ou seja: ler por prazer, para buscar informações, para 

seguir instruções, para informar-se de um fato, etc. Essa multiplicidade de objetivos e 

motivações exige a aprendizagem de diferentes estratégias de leitura. O ensino e a 

aprendizagem de  tais estratégias de leitura fazem parte da formação do leitor competente e 

autônomo, capaz de ler nas linhas e nas entrelinhas. Assim, quanto maior capacidade de ler as 

diversas pistas do texto, maior  probabilidade de êxito na leitura. 
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Embora esses trabalhos ressaltem a importância das estratégias de leitura, nenhum 

deles se debruçou sobre o aspecto que aqui nos interessa: as estratégias de mediação de leitura 

nas aulas de Ciências. Diante dessa questão, alguns desafios se colocam nesta investigação: 

como e com que finalidade os textos são trabalhados nas aulas de Ciências? Quais tipos de 

textos são ofertados para leitura e quais estratégias são utilizadas para cada um deles? Como o 

(a) professor (a) ensina os alunos a lerem os textos nessas aulas utilizando-se estratégias de 

leitura?  

Nessa perspectiva, conhecer as práticas de mediação de leitura dos professores de 

Ciências e como suas estratégias influenciam a aprendizagem dos estudantes é um desafio. 

Acreditamos que as pesquisas nessa área podem extrapolar os limites da universidade e 

ampliar a compreensão das práticas de leitura nas aulas de Ciências.  Assim, nesta pesquisa , 

apresentamos, como proposta de investigação, a compreensão das estratégias de leitura 

utilizadas por uma professora nas aulas de Ciências, tendo,  como foco,  a  análise dessas 

práticas e seus desdobramentos para a aprendizagem dos estudantes.  

Para atingir esse objetivo, analisamos as aulas de uma turma do 7º ano de uma escola 

da Rede Municipal de Ensino da cidade de Mariana.  

Assim sendo, na tentativa de melhor organizar os dados que compõem esta 

dissertação, ela foi dividida em quatro capítulos.  

Feita a introdução , no primeiro capítulo apresentamos uma  reflexão sobre a leitura na 

escola e nas aulas de Ciências. Aí, retratamos a importância da escola em trabalhar a leitura 

como ato social e seu papel na formação de leitores autônomos e críticos. Discutimos 

também,  a importância da leitura nas aulas de Ciências bem como as estratégias de leitura 

utilizadas que proporcionam aos alunos a construção do conhecimento.  

No segundo capítulo,  trataremos do papel dos textos didáticos de Ciências, a partir de 

uma pesquisa empírica, momento em que analisamos os textos presentes nos livros didáticos 

de Ciências, utilizando alguns critérios que consideramos relevantes para nossa pesquisa.  

No terceiro capítulo do trabalho apresentamos os caminhos trilhados no processo de 

construção de dados e o contexto da pesquisa. Descrevemos as características da escola, da 

professora e dos alunos da turma pesquisada. Na descrição dos procedimentos, destacamos o 

cenário em que a pesquisa foi realizada e como realizamos as gravações. 

 No quarto capítulo, retratamos nossas percepções sobre as aulas observadas 

salientando nossa análise das estratégias de mediação de leitura, utilizadas pela professora na 
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turma do 7º ano. Para isso, selecionamos alguns episódios cujas estratégias de leitura se 

mostraram mais evidentes, baseando-nos em algumas categorias de análise preestabelecidas.  

 Finalizamos o estudo, tecendo algumas considerações sobre o trabalho e sinalizando 

novas perspectivas de pesquisa. Além disso, apontamos reflexões sobre a prática pedagógica e 

questões que possam constituir-se objeto de estudo de novas pesquisas. 
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CAPÍTULO I 

A LEITURA NA ESCOLA 

 

Em seu trabalho sobre a leitura, Sutter (2005) vai à base etimológica do verbo ler na 

tentativa de explicar que ler se origina da palavra latina legere, que denota o ato de colher, 

apanhar, ajuntar, armazenar. Os estudos de Sutter (2005) indicam que ler era  uma palavra 

pertencente ao vocabulário agrícola, sendo comum  na antiguidade o uso da expressão legere 

oleam, que significava colher azeitona. E esse ato de colher, nas civilizações arcaicas, era 

considerado sagrado, pois a coleta era um ato que unia as pessoas e por meio dela podia-se 

garantir-lhes a sobrevivência. Sutter (2005) adverte ainda, que colher não é meramente juntar 

e apanhar, é necessário selecionar, escolher o que se colhe para depois armazenar. 

Ler, nessa perspectiva, é selecionar e escolher as palavras. Assim, através da leitura, 

colhemos e escolhemos conhecimentos que são resguardados na memória. Assim, a palavra 

ler traz o sentido histórico de uma atividade que envolve a ação de ler: selecionar, escolher, 

colher e armazenar, utilizando a memória. Para a supracitada, ler e não compreender é como 

não ler. Sendo a linguagem um tecido de palavras, ler é compreender a urdidura do tecido, é 

trabalho de produção de sentidos. Por conseguinte, a compreensão de um texto requer  tecer 

as palavras, tal qual uma aranha que tece de si sua própria teia. 

Complementando essa ideia, para Freire (2011) a leitura do mundo precede a leitura 

da palavra e o ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita. Segundo ele, 

o ato de ler vem da experiência existencial, primeiro na infância, na leitura do pequeno mundo 

que fazemos, através da curiosidade, de nossas observações, mesmo antes da leitura da 

palavra, da frase ou da sentença. Dessa forma, para Freire (2011), a leitura do mundo é 

fundamental para a compreensão da importância do ato de ler, de escrever ou de reescrevê-lo 

e transformá-lo mediante uma prática consciente. Nessa perspectiva, o mundo é uma porta 

aberta para a leitura: lemos o semblante das pessoas, seus gestos, suas vestimentas, 

sentimentos, paisagens, retratos, filmes, fotografias, programas de TV.... Tudo pode ser lido, 

dependendo da disponibilidade de recursos de leitura. 
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Segundo Silva (2009), é através da convivência que temos com os recursos de leitura 

que nos tornamos mais aptos e abertos à leitura da palavra. Assim, estabelecemos relações 

com o que lemos, fazendo ligações com a nossa própria experiência ou com as experiências 

alheias. A leitura está disponível a todos, somos todos leitores, no entanto, cada leitura tem 

seu ritual próprio, sua roupagem, sua característica própria, mas toda leitura é um recorte no 

plano mais amplo da linguagem.  

Em adição, Soares (1994, 1995, 2002)  afirma que a leitura é um ato social e um ato 

solitário, uma vez que o ato de ler não está isolado do meio sociocultural de quem o pratica. 

Ler, segundo a autora (1994, p.34),  é um processo de relacionamento entre símbolos escritos 

e unidades sonoras, e, também, um processo de construção de interpretação de textos. Soares 

(1995, p.87) ainda afirma que a leitura é uma interação verbal, enunciação, diálogo entre 

indivíduos socialmente determinados. 

Acrescenta ainda, Soares (1998), que a leitura não depende somente da capacidade do 

leitor de decifrar códigos, e sim de dar significados a eles, compreendê-los. Para a autora, 

esses significados são construídos a partir da história de vida, referendados ou não por uma 

leitura autorizada, aceita, caracterizando as condições de acesso à leitura e as condições de 

produção por parte do leitor. 

Por vez, Solé (1998) postula que a leitura é um processo de interação entre o leitor e o 

texto no qual tenta-se satisfazer os objetivos que a guiam. O processo de leitura garante que o 

leitor compreenda o texto e que possa construir uma ideia sobre o seu conteúdo, extraindo 

dele o que interessa em função de seus objetivos. Assim, assumir o controle da própria leitura 

implica, também, ter um objetivo para ela, o que contribui de forma decisiva para a autonomia 

de quem lê. 

Também Kleiman (2013) sustenta que a leitura é um processo interativo que envolve 

diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual e o 

conhecimento de mundo, permitindo que o leitor construa o sentido do texto. Nessa interação, 

a leitura sempre é precedida de uma finalidade concreta que atenderá ao objetivo real do 

leitor. Para essa autora, o leitor utiliza-se de estratégias com base em seu conhecimento de 

mundo.  

A propósito, estratégia, do grego strategia  teve a primeira utilização no campo bélico, 

relacionado às atividades militares: “arte de combinar a ação das forças militares, políticas, 

morais, econômicas, implicadas na preparação de uma guerra ou na preparação da defesa do 

Estado” (SILVEIRA, 2005, p. 65). Outros significados também são empregados para definir 
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esse conceito: manha, estratagema, habilidades, astúcia, esperteza. Todos esses significados 

possuem em comum o fato de estarem ligados à necessidade de resolver e enfrentar 

problemas. De acordo com Oliveira (2013), no campo da leitura, o termo é utilizado para 

caracterizar os diversos comportamentos do leitor durante o processo de leitura. O leitor é um 

apanhador de sentidos e o êxito da compreensão vai depender de como se recolhem as 

palavras durante o ato de ler. O leitor eficiente é aquele que sabe selecionar, dentre as diversas 

atividades possíveis, aquela que seja mais adequada ao tipo de material e ao objetivo da sua 

leitura. (SILVEIRA, 2005).  

Já Cantalice e Oliveira (2009, p. 228) definem estratégias de leitura “como métodos de 

abordagem de um problema ou modos de atuação para alcançar  determinado objetivo”. 

Portanto, as estratégias de leitura são recursos usados pelos leitores para diferentes modelos 

de textos. De acordo com as autoras, as estratégias de leitura podem ser cognitivas ou 

metacognitivas.As estratégias cognitivas possuem,como característica, os comportamentos e 

pensamentos que interferem na absorção do conteúdo recebido no ato da leitura. Já as 

estratégias metacognitivas são a consciência do próprio leitor sobre o seu nível de 

compreensão durante a leitura e a habilidade de controlar as ações cognitivas por meio de 

estratégias  que facilitem a compreensão de um texto. (KOPCKE FILHO, 1997). Para 

Kleiman (2013), as estratégias propiciam ao leitor caminhos para construção e reconstrução 

desse mundo, sendo o produto do desenvolvimento contínuo das representações mentais com 

as quais ele é capaz de operar. Assim, o ensino de estratégias de leitura não consiste em 

exemplificar um ou mais procedimentos, mas em formecer ferramentas para o leitor.  

Kato (1980), em suas considerações, escreve que a leitura é uma atividade de 

comunicação verbal, um conjunto de habilidades que envolve estratégias de vários tipos 

desenvolvidas a partir de objetivos. Acrescenta Kato (1980), que a variação na escolha do tipo 

de estratégia está sujeita a vários fatores: à maturidade do leitor, à natureza do texto, ao lugar 

onde o leitor se encontra na frase ou no texto, ao propósito para a leitura. De modo geral, 

segundo a autora, o leitor parece recorrer a mais de uma estratégia quando a complexidade do 

estímulo assim exige. A complexidade pode não ser inerente ao estímulo, mas relativa ao 

nível de maturidade do leitor ( KATO,p.108). 

Completando esse raciocínio, para Solé (1998), poder ler, isto é, compreender diversos 

textos escritos com diferentes objetivos e intenções o que contribui,  decisivamente,  para a 

autonomia das pessoas,uma vez que a leitura é um instrumento necessário para nos relacionar 

em uma sociedade letrada.  
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Assim, na opinião de Kleiman (2013), a leitura como prática social deve ser ensinada 

na escola, e como formadora de leitores deve fornecer ao aluno a capacidade de utilizá-la 

como um instrumento útil não só na sua vida escolar como  também fora da escola. Afinal, a 

leitura insere o sujeito no mundo, abre novas possibilidades, novas janelas para o 

conhecimento e a escola, como espaço formal, lugar de compartilhar conhecimentos e 

principal lócus de ensino, tem , como responsabilidade,  proporcionar a inserção social do 

leitor como cidadão para que ele atue de maneira ativa e crítica na sociedade. Nessa 

perspectiva, Rojo (2009) defende que um dos objetivos principais da escola é possibilitar aos 

alunos a  participação  das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita na vida 

da sociedade de maneira ética, crítica e democrática.  

De fato, a leitura é uma habilidade essencial para o desenvolvimento do sujeito na 

sociedade em que vivemos. Ela está presente em todas as disciplinas escolares podendo ser 

um fator de exclusão social caso o aluno não saiba ler e escrever. Ela é crucial para a 

aprendizagem de qualquer conteúdo e, atualmente, a escola enfrenta diversas dificuldades no 

que diz respeito ao seu ensino.  

Compreendemos , então, que um dos desafios fundamentais  da leitura na escola é 

criar condições para que os alunos leiam não somente pela necessidade de aprender 

determinado assunto, mas também para atender ao genuíno interesse pelo saber. Quando 

lemos fora da escola, fazemos isso para satisfazer uma necessidade, um desejo, ou para 

aprender mais sobre determinado assunto e esse tipo de leitura não se apresenta como  

exigência de sala de aula, o que, muitas vezes, não apresenta nenhum sentido para o aluno. 

Nessa perspectiva, enfatizamos que, nas aulas de Ciências,  a leitura é fonte para a 

reflexão e aprendizagem da linguagem científica.  As práticas de leitura podem trazer 

questões para serem debatidas  nessas aulas possibilitando a aprendizagem de conceitos 

científicos, pois, para que os estudantes aprendam a falar ciência é necessário que aprendam  

ler ciência (LEMKE, 1997).   

 

1.1.A leitura nas aulas de Ciências  

 

 Em geral, nas aulas de Ciências do Ensino Fundamental, as reclamações dos 

estudantes e as dificuldades relacionadas à compreensão dos textos são evidentes e 

manifestas. Na maioria das vezes os professores atribuem esse fato à falta de habilidade de 

leitura dos alunos. Assim, frequentemente, ouvimos dos professores de Ciências: os 
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estudantes não sabem ler. Entretanto, precisamos investigar: o que os alunos não sabem ler? 

Quais atividades de leitura são realizadas nas aulas de Ciências? Como são realizadas? Quais 

as estratégias de leitura são utilizadas pelo professor para mediar a leitura? De início, 

podemos dizer que os professores podem ajudar os alunos a enfrentarem essas dificuldades 

ensinando-lhes a ler nas aulas no caso em apreço de Ciências. Assim, a contribuição do 

professor de Ciências para o desenvolvimento da competência leitora dos alunos abrange o 

entendimento da leitura como objeto de ensino e ferramenta de aprendizagem. Daí, a 

percepção de que o professor atua como mediador entre o aluno e o texto e como formador de 

leitores.  

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) relativos a Ciências Naturais 

(BRASIL, 1997) a leitura é um procedimento importante para a construção do conhecimento 

e o professor necessita orientá-la usando diversas fontes e suportes de leitura nas aulas de 

Ciências. Segundo esse documento, a maior parte das informações científicas é obtida por 

meio da leitura. Sendo assim, atividades de leitura podem contribuir para aproximar o aluno 

do conhecimento científico-tecnológico.  

Para isso, cabe ao professor, desde as séries iniciais,  proporcionar aos alunos o 

contato com os mais variados textos informativos, incentivando a leitura e a compreensão 

desses textos no ensino de Ciências.  

A leitura nas aulas de Ciências é um procedimento importante para aproximar os 

estudantes dos conceitos da área, para organizar, sistematizar e ampliar informações. 

Entretanto, nessas aulas, as atividades que envolvem práticas de leitura, embora constantes, 

não parecem ser planejadas, segundo objetivos intencionais. Nesse sentido, apesar de o 

professor fazer uso dos textos, habitualmente ele não os considera como conteúdo a ser 

ensinado (ESPINOZA, 2006). É comum a crença de que ensinar a ler é tarefa das aulas de 

Português, logo  foge dos objetivos das aulas de Ciências. Mas , é  através da leitura de textos 

de Ciências que os alunos se apropriarão da gramática e das formas de organização usadas na 

escrita científica, permitindo-lhes falar a linguagem da ciência.  

Essa tese é reforçada por Garcia e Lima (2013) ao entenderem que ensinar ciências 

também é ensinar a ler textos de Ciências, pois a linguagem escrita utilizada nessa esfera 

apresenta signos próprios. Esses autores chamam a atenção para o abandono da leitura nas 

aulas dessa disciplina especialmente, do livro didático, em muitas salas de aula nos anos finais 

do ensino fundamental e do ensino médio.  
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Nessa direção, Lemke (1997) chama de aprendizagem da língua da ciência, a 

aprendizagem dos termos específicos da ciência por parte dos alunos, ou seja, a maneira 

particular de empregar e relacionar os termos, a aprendizagem do significado das metáforas e 

das representações. O ensino nessa direção poderá  levar o aluno a interpretar o mundo 

natural, superando as dificuldades da leitura dos textos de Ciências. Esse autor explica que 

falar ciência é uma forma particular de unir as palavras, formular perguntas, argumentar, 

generalizar, o que permite a pessoa estabelecer relações e  construir um sentido particular do 

que se diz. Para esse autor, aprender a falar ciência é semelhante ao processo de aprendizagem 

de qualquer língua estrangeira. No ambiente social habitual, as pessoas aprendem a falar a 

língua diariamente e, somente na escola, geralmente, ensina-se a fala e a escrita da linguagem 

científica. Uma característica desse tipo de linguagem é o vocabulário específico. A precisão 

dessa linguagem é um ponto muito importante.  

Na mesma direção, Mortimer (1998) chama a atenção para as diferenças entre a 

linguagem cotidiana e a científica. Ele argumenta que o ambiente escolar se constitui de um 

espaço no qual as duas se encontram. Portanto, o debate acerca do lugar da leitura e da escrita 

na aprendizagem de ciências insere-se em um campo acadêmico que já problematiza a 

natureza da linguagem. 

Espinoza, Casamajor e Pitton (2009) destacam a importância da interpretação  pelo 

aluno dos textos durante as aulas de Ciências. Para essas autoras grande parte das 

interpretações realizadas pelos leitores depende da autonomia do leitor tanto para ler e 

assumir os riscos de sua leitura, de suas interpretações, quanto para verificar e monitorar os 

sentidos que são construídos na interação com o texto. Segundo essas autoras, grande 

responsabilidade de decidir se uma interpretação é correta ou não é creditada ao professor, 

como ilustra este trecho: 

 [...] Geralmente os alunos não têm uma ‘voz’ para julgar a relevância de uma 

determinada maneira de entender um texto. Muitas vezes se considera que só há 

uma interpretação possível, que é a interpretação descoberta pelo professor. 

(ESPINOZA; CASAMAJOR; PITTON, 2009, p.131, grifos do autor) 

 

Dessa maneira, os alunos renunciam a sua própria interpretação e passam a considerar 

corretas somente as interpretações do professor, renunciando, também, a oportunidade de 

avaliar suas próprias interpretações.  

Nessa perspectiva, Almeida (2008) adverte que a leitura de um texto pode se tornar 

uma imposição quando os alunos buscam somente as interpretações que interessam ao 

professor, já visto que serão solicitadas em uma avaliação. Assim, esse controle de 
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significados por parte do professor pode acarretar inibição e até à falta de estímulo do aluno 

perante a leitura. 

Por sua vez, Martins (2002), chama a atenção das imagens presentes nos textos de 

ciências. São importantes recursos para a comunicação de ideias científicas. Além da 

indiscutível importância como recurso para visualização, contribui para a inteligibilidade de 

diversos textos de ciências , desempenhando um papel fundamental na constituição das ideias 

científicas a na sua conceitualização. A linguagem visual pode constituir um sistema de 

representação simbólica, que é influenciado por princípios que organizam possibilidades de 

representação e de significação em uma dada cultura. 

Posto isso, considerando a escola como lócus privilegiado para a promoção da leitura  

e a importância de ensinar ao leitor os atalhos e caminhos da leitura dos textos trabalhados nas 

aulas, no próximo tópico, indicaremos alguns estudos sobre as estratégias de leitura. 

 

1.2. Estratégias de leitura nas aulas de Ciências 

 

Diante da importância da leitura para a construção do conhecimento nas aulas de 

Ciências é necessário que as estratégias de leitura sejam ensinadas e explicitadas para que o 

aluno possa aperfeiçoar o ato de ler. 

Como adverte Coscarelli (2013), o ensino de leitura passa pelo ensino de estratégias e, 

na sala de aula, o aluno precisa realizar atividades que o auxiliem a lidar com seu próprio 

processo de leitura e então tirar melhor proveito dele.  

A esse respeito, acrescenta Solé (1998), que as estratégias de leitura são ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente. Ela recomenda três etapas de 

atividades com o texto que devem ser realizadas: o antes, durante e depois da leitura. Assim, 

ela apresenta  as seguintes estratégias  de compreensão  da leitura que devem ser realizadas 

antes da leitura: 

 antecipação do tema ou ideia principal constando elementos paratextuais, como título, 

subtítulo, exame de imagens, de saliências gráficas, outros; 

 levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto; 

 expectativas quanto ao suporte; 

 expectativas quanto à formatação do gênero; 

 expectativas quanto ao autor ou instituição responsável pela publicação. 
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E quanto às atividades que devem ser realizadas durante a leitura, ela aponta: 

 confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou expectativas criadas antes da 

leitura; 

 localização ou construção do tema ou da ideia principal; 

 esclarecimento de palavras desconhecidas por meio de inferência ou consulta ao 

dicionário; 

 formulação de conclusões implícitas no texto, usando também outras leituras, 

experiências de vida, crenças, valores; 

 formulação de hipóteses a respeito da sequencia do enredo; 

 identificação de palavras-chave; 

 busca de informações complementares; 

 construção do sentido global do texto; 

 identificação das pistas que mostram a posição do autor; 

 relação de novas informações ao conhecimento prévio; 

 identificação de referências a outros textos. 

 

As atividades propostas para depois da leitura são: 

 construção da síntese do texto; 

 registro escrito das idéias para melhor compreensão; 

 troca de impressões a respeito do texto lido; 

 relação de informações para tirar conclusões; 

 avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto; 

 avaliação crítica do texto. 

Assim, em nosso entendimento, a prática dessas estratégias de leitura realizadas antes, 

durante e depois da leitura desenvolvem a formação do leitor, levando-o a alcançar o estágio 

de proficiência ao dominar os processamentos básicos da leitura. 

Em relação às estratégias de leitura usadas antes de o texto ser lido, em nosso   

entendimento requerem dos alunos a utilização de seus conhecimentos prévios, que devem ser 

aproveitados para a compreensão e reconhecimento do conteúdo a ser trabalhado.  

A propósito, segundo Kleiman (2002),conhecimentos prévios são aquelas informações 

que o leitor já vivenciou, ou seja, os conhecimentos que adquiriu ao longo da vida. A autora 

salienta a importância dessas estratégias, por considerar leitor eficiente aquele que faz 
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predições baseadas em seu conhecimento de mundo, construindo suportes para o 

enriquecimento dessas predições, mobilizando seu maior conhecimento sobre o assunto. 

E assim, durante a leitura, existem estratégias que permitem ao leitor estabelecer 

inferências, rever e comprovar sua compreensão enquanto lê e tomar decisões apropriadas 

diante de erros ou falhas nessa compreensão.  

Por inferência compreendemos a conclusão ou a interpretação de uma informação que 

não está explícita no texto, mas leva o leitor a entender inúmeras facetas do que está lendo. Na 

visão de Girotto e Souza (2010), leitores inferem quando utilizam o que já sabem, ou seja, 

seus conhecimentos prévios e estabelecem relações com as dicas do texto para chegar a uma 

conclusão, tentar adivinhar um tema, deduzir um resultado, chegar a uma grande ideia etc.  

Também o questionamento é uma estratégia que deve ser considerada durante a 

leitura, pois consiste em propor questões ao texto ou sobre aspectos nele apresentados. Essa 

estratégia possibilita a descoberta de informações implícitas ou explícitas no texto. Assim, o 

uso da estratégia de fazer perguntas ao texto, melhora a qualidade das respostas dos alunos, 

não apenas em termos da correção da resposta mas sim para que aprendam a formular as 

questões e, gradativamente, aprofundá-las (Harvey e Goudvis 2007). 

Embora as previsões e hipóteses sejam estratégias que ocorrem a todo momento, é 

necessário utilizá-las, também, antes da leitura, por exemplo, lendo o título, subtítulo do texto 

e as ilustrações. Também durante as atividades de leitura individual e coletiva, algumas 

estratégias devem ser desenvolvidas e incentivadas, como por exemplo, formular previsões e 

resumir as ideias do texto.  

Dessa maneira, espera-se uma postura ativa do aluno diante do texto, de modo que ele 

construa a sua compreensão à medida que lê, pois é através da tomada de consciência e da 

busca de solução que se obtém a regulação da compreensão. Nesse sentido, para Coscarelli 

(2013), monitorar a compreensão é uma estratégia muito importante pois envolve o uso 

consciente e estratégico de avaliação e autorregulação durante a leitura, a medida que o leitor 

precisa verificar se compreendeu o texto e fazer uma autoavaliação da leitura ao longo do 

processo.  

Quanto às estratégias que  devam ser desenvolvidas e incentivadas após a leitura, 

salientamos o resumo. Para Solé (1998 ) o resumo exige identificação das ideias principais e 

das relações que o leitor estabelece entre elas, de acordo com seus objetivos de leitura e 

conhecimentos prévios. Daí a importância de entendermos as vinculações e, simultaneamente, 

as diferenças entre resumo, ideia principal e tema. Ao elaborar um resumo, o aluno constitui, 
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ao mesmo tempo, um texto, no qual sintetiza a estrutura global de significado do texto de que 

procede. Assim, o resumo é um instrumento de aprendizagem usado para saber o que o aluno 

aprendeu e o que ainda precisa aprender.  

Outra estratégia que também deve ser utilizada após a leitura é a formulação pelo 

próprio leitor de perguntas e respostas. Segundo Solé (1998) essa estratégia é essencial para 

uma leitura ativa, pois o leitor capaz de formular perguntas pertinentes sobre o texto está mais 

capacitado para regular seu processo de leitura e, portanto,  torná-lo mais eficaz.  

Em relação aos textos ministrados nas aulas de Ciências, ao nosso ver, apresentam 

características bastante peculiares, típicas dessa área de conhecimento e a leitura desses textos 

envolve trabalho com uma linguagem bem específica. 

A propósito, em seu trabalho sobre o uso de estratégias para a leitura de textos 

informativos nas aulas de ciências, Prestes, Lima e Ramos (2011) afirmam que a construção 

de conhecimentos obtidos na leitura de textos nas aulas de Ciências caracteriza-se pela 

permanente presença de três momentos fundamentais nas situações de aprendizagem. Assim, 

o primeiro momento é do questionamento, que representa um componente importante para o 

processo de aprendizagem por promover a curiosidade e estimular os alunos à busca de 

respostas. Daí, no segundo momento vem a reconstrução de argumentos que visam à busca de 

respostas provisórias às questões inicialmente propostas por meio de ações variadas, processo 

no qual os alunos participam ativamente. Daí encaminha-se para o terceiro momento, o da 

comunicação, que possibilita uma discussão para divulgar os conhecimentos reconstruídos 

pelos alunos e para validar os resultados encontrados 

Diante de tais discussões , no próximo capítulo, trataremos a importância dos textos 

didáticos presentes nas aulas de Ciências.   
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CAPÍTULO II 

OS TEXTOS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS 

 

 Os textos didáticos são instrumentos presentes em sala de aula, mesmo quando não 

estão materializados nos livros didáticos, fotocópias ou cópias. É através de um texto didático 

ou de vários textos que os professores constroem sua rotina na sala de aula. Como nos lembra 

Geraldi ( 1991 ), o texto auxilia na organização da aula, apesar das possibilidades dos 

imprevistos, dos acontecimentos e dos acasos. O texto possibilita o diálogo. Ele pode abrir 

portas para o novo, para os dizeres de cada um, conduzir a reflexão e cumprir um de seus 

papéis mais importantes - a reprodução de valores, compreensão do mundo e suas ações. 

Assim, o texto apresenta um caminho para a construção de sentidos. Portanto, para 

Geraldi (1991), esta é a importância do trabalho em sala de aula com textos variados que 

possibilitem ao aluno lidar com a realidade social, com os vários sentidos presentes nas 

diversas leituras. 

Acrescenta, ainda, Geraldi (1997) que os alunos não leem livremente na escola, mas 

realizam fichamentos, classificam personagens e rotulam obras. Dessa maneira, eles são 

treinados a trilhar caminhos de leitura previstos, o que não contribui para a formação do 

leitor. Como assinalam Chiappini ( 1997 ) e Tagliani ( 2011 ) , a prática de sala de aula , no 

que diz respeito ao trabalho com textos, não contribui para o desenvolvimento da criticidade. 

No entender desses autores, deve ser ofertado aos alunos uma variedade de gêneros textuais 

que lhes proporcionem uma atitude de reflexão das leituras apresentadas na escola, criando 

um ambiente favorável à prática da leitura e da escrita.  

Rojo (2002), na mesma linha, argumenta que  as práticas didáticas de leitura usadas  

no letramento escolar desenvolvem apenas uma pequena parcela das capacidades que 

deveriam ser realizadas. Ao contrário, elas ocorrem como um processo de repetir falas e 

textos de auroridade escolar, científica, que devem ser memorizados com o objetivo de 

cumprir um currículo. Na visão da autora, ser letrado e ler é escapar da literalidade dos textos, 

mas interpretá-los e colocá-los em contato com outros textos e discursos. Isso requer discutir 

os textos, replicando e avaliando as posições e ideologias que constituem seus sentidos, 
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requer  trazer o texto para a vida e relacioná-lo com ela. As práticas de leitura existentes são 

muito variadas, dependem do contexto e cada uma exige suas próprias capacidades leitoras.  

No tocante ao texto didático, conforme argumentam Platão e Fiorin ( 2007), é um 

instrumento puramente pedagógico com o objetivo de instruir e divulgar os conhecimentos 

produzidos pela ciência, ele está presente no ensino de diversas disciplinas do currículo 

escolar. Para esses autores,  

a leitura de um texto didático de qualquer  disciplina apresenta de início , um 

problema: o jargão próprio da disciplina, ou seja, aqueles termos que foram 

cunhados para exprimir, da maneira mais precisa e possível, os fenômenos 

estudados por um campo do saber. O entendimento do texto didático de uma 

determinada disciplina requer o conhecimento do significado exato dos termos que 

ela opera. Conhecer esses termos significa conhecer um conjunto de princípios e de 

conceitos sobre os quais  repousa uma determinada ciência, certa  teoria, um campo 

de saber  

(PLATÃO; FIORINI, 2007, P.406). 

 

 Santos (2011)  também concorda que o texto didático tem por finalidade ensinar e 

instruir. Ele acrescenta, ainda, que o texto didático traz marcas em sua organização textual e 

apresenta propriedades como coerência, coesão, precisão, clareza e argumentação. Também 

por ser um texto para ensino, apresenta uma propriedade não menos importante - a 

diagramação. O aspecto visual do texto didático é importante , logo a diagramação deve 

causar um efeito visual agradável que leve o leitor a se interessar pela leitura. 

Por sua vez Mendonça (2010,p.3) ressalta que os textos didáticos  cumprem o 

relevante papel de fazer chegar à comunidade escolar, de maneira bastante compreensível  a 

linguagem científica . Nesse percurso, a escola trabalha a mudança desses conhecimentos  em 

conteúdos ensináveis no ambiente da sala de aula. Assim, o professor pondera, discute, e 

seleciona palavras dos textos, produzindo contrapalvras para a leitura realizada. 

Em se tratando dos textos didáticos de ciências, na visão de Lemke ( 2002 ), eles 

apresentam uma estrutura semiótica cuja característica  é a combinação entre texto verbal e 

representações visuais. Ambos tornaram-se códigos indispensáveis à comunicação científica.  

Já na visão de Espinoza, Casamajor e Pitton (2009 ) , os textos didáticos de ciências 

apresentam características de textos expositivos e sua função primordial é fornecer ao leitor 

informações sobre teorias, fenômenos, ações etc. No caso dos textos apresentados nos livros 

didáticos, podemos dizer que possuem dupla função.Assim, além de informar, como são 

elaborados para desenvolver atividades na escola, devem  cumprir as exigências de um 

programa específico.  
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Sobre as representações visuais, diríamos que as ilustrações presentes nos textos 

didáticos podem ser utilizadas para promover abordagens interdisciplinares e favorecer a 

contextualização de explicações cientifificas. Segundo Martins ( 2002 ), essas imagens 

desempenham diferentes funções: orientar a leitura, estímular o interesse ou curiosidade, 

demonstrar  procedimentos,  ilustrar ideias ou argumentos, mostrar  padrões mediante a 

apresentação organizada de casos, relações entre níveis e descrição de fenômenos.  

Por sua vez, Coracini (2003, p.326) afirma que a leitura e a ciência são práticas 

discursivas, apesar de sujeitas às regras sociais , seus textos não podem ser vistos como algo 

autônomo, isolado do sujeito. Na percepção da autora, o aluno sempre tem algo a dizer sobre 

aquilo que lê , o que possibilita produzir sentido.  Para essa autora, o uso do texto didático de 

ciências deve criar condições para que o aluno perceba a subjetividade ao ler esse tipo de 

texto podendo construir sentido a partir de um contexto sociopolítico-pedagógico.  

Em adição, Espinoza (2006) frisa que os textos didáticos para o estudo de ciências 

podem contribuir para a construção de um leitor crítico e autônomo, principalmente se forem 

utilizadas intervenções didáticas que envolvam problematizações adequadas. Para essa autora, 

é importante que haja problematização dos conteúdos o que poderá facilitar na interpretação 

dos conhecimentos do texto.  

Solé (1998) enfatiza que é importante o professor orientar, em grande parte,  a leitura 

do aluno. Ela ressalta que, mesmo tendo orientação, o aluno poderá, na qualidade de sujeito, 

construir naturalmente o significado do texto, adotando suas próprias estratégias de leitura.  

Contrariando alguns estudos supracitados Coscarelli (2013) argumenta que nenhum 

texto é didático em si mesmo, mas a maneira como ele é utilizado e a intenção de quem o 

utiliza são os fatores que lhe atribuem essa função. Isso significa que o professor pode usar os 

textos didáticos na sala de aula e dependendo do modo como os alunos fazem a leitura desses 

textos, eles poderão cumprir seu papel informativo e formativo por excelência. Salienta, 

ainda, a autora que o aluno precisa compreender que todo texto transmite uma mensagem, 

uma informação e tem um objetivo a cumprir.O que cabe ao aluno é decidir se a informação 

lhe interessa e se lhe será útil; e ao professor cabe orientar o aluno em termos de importância 

de conhecer o autor do texto, a relação desse autor com o tema abordado e a finalidade dessa 

escrita. Diante dessas orientações , o aluno terá  grandes chances de estabelecer uma relação 

com o texto lido, acreditamos. 

Já na opinião de Braga (2003) os textos didáticos de ciências não trazem os elementos 

do gênero de discurso científico de forma literal. Todavia apresentam  uma interação com os  
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elementos do discurso didático e cotidiano, o que contribui para uma nova contextualização 

do conhecimento científco presente nesses textos. E, segundo a autora, para a passagem do 

conhecimento de um texto da academia para o contexto escolar , há uma seleção de alguns 

conhecimentos em detrimento de outros transferidos para práticas e relações sociais distintas. 

Tais conhecimentos  são alterados por processos de simplificação, condensação e 

reelaboração em meio aos diversos fatores que compõem o campo da (re)contextualização. 

 Seguindo essa mesma linha, Epinoza, Casamajor e Pitton (2009) afirmam que, 

habitualmente, os textos didáticos de ciência tentam diminuir a distância entre o leitor e o 

texto usando uma linguagem que não é específica da área, mas que se aproxima da linguagem 

coloquial, provocando nos alunos, a sensação de que o texto é de fácil compreensão. Na 

verdade, são seleções, recortes , opções do potencial de significados contidos na linguagem da 

qual seleciona-se o que se quer dizer, dentre uma série de proposições  que constitui o que se 

pode dizer. 

Tendo percorrido as principais ideias acerca dos textos didáticos, precisamos trazer à 

tona algumas reflexões sobre essas leituras. Nesse sentido, em primeiro lugar assinalamos 

que, embora haja muitos trabalhos sobre os textos didáticos, a escassez de estudos do texto 

didático relativo a ciências ainda é enorme. A maioria dos trabalhos chama a atenção para o 

gênero textual do texto didático, que tem uma função explicativa e informativa. Alguns 

autores afirmam a natureza dialógica do texto didático, portanto construído a partir de outras 

linguagens e influências sofridas pelos respectivos autores. A tal afirmação expõe a natureza 

de um discurso que não fala somente por si. Traz uma série de citações, influências, 

mentalidades que geralmente não são perceptíveis aos leitores. Assim, os textos didáticos 

usufruem de uma forma muito particular de discurso: o autorizado. Ou seja, possuem um 

discurso  instituído e naturalmente tomado como verdadeiro. Nesse sentido, o texto parece ao 

leitor, autoritário e não dialógico, outra questão que nos chama a atenção . A força desse 

discurso é  reforçada pelo aval dos professores que escolhem os textos. Nesse sentido, os 

livros gozam de uma espécie de privilégio, já que ocupam a posição de enunciador, 

teoricamente, inquestionável. Os textos didáticos, na voz dos professores, acabam por 

assegurar essa legitimação ao apoderarem-se de um discurso autoritário que abre poucas 

brechas para o questionamento e a discussão, pois é marcado pelo fechamento máximo dos 

significados visando à persuasão. Na maioria das vezes, busca-se restringir o discurso, 

tentando impedir a participação do leitor no processo de produção do conhecimento.  
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  Afinal, não desejamos aqui apresentar generalizações restritivas, afirmando que todos 

os livros didáticos se utilizam sempre do discurso autoritário. Há uma espécie de 

deslizamento entre as modalidades discursivas. Conforme Bakhtin (1997), toda linguagem é 

dialógica, isto é, todo enunciado é sempre um enunciado de um locutor para seu interlocutor, 

logo toda linguagem é fruto de um acontecimento social. Da mesma forma, um texto sempre 

responde a um outro texto, ou internaliza vozes de um outro discurso. Nesse sentido, para 

conhecer essas nuances, no tópico seguinte, realizaremos um breve estudo documental a 

respeito dos textos didáticos presentes nos livros de Ciências. Tendo em vista a complexidade 

do assunto, objetivamos  conhecer as características desses instrumentos e, então, aprofundar 

ainda mais o estudo das trilhas e caminhos para a leitura dos livros didáticos de Ciências no 

Ensino Fundamental que circulam na comunidade escolar onde realizamos  a pesquisa. 

 

2.1. Análise dos textos presentes nos livros didáticos de Ciências  

 

Para identificar os aspectos que caracterizam os textos presentes nos livros didáticos 

de Ciências realizamos uma pesquisa empírica e selecionamos três livros didáticos adotados 

no 7º ano que abordassem um mesmo assunto. Optamos pela temática Biomas e analisamos os 

capítulos dos seguintes livros didáticos: Construindo Consciência dos autores Carmen De 

Caro, Helder de Paula, Mairy Barbosa, Maria Emilia Caixeta, Nilma Soares, Orlando Aguiar, 

Ruth Schmitz e Selma Moura; Observatório de Ciências de Rita Helena Brockelmann;, 

Companhia das Ciências de José Manoel, Eduardo Schechtmann, Luiz Carlos Ferrer, Herick 

Martin Veloso, publicados respectivamente nos anos de 2009, 2011 e 2012.  

 Tal escolha se justificou pelo fato de esses livros serem os mais utilizados pela 

professora no cotidiano da sala de aula investigada. 

Feita a escolha desses livros, elaboramos uma lista das dimensões que nos 

possibilitariam analisar os textos didáticos em questão. Para isso, inspiramos no trabalho de 

Almeida (2011) sobre práticas de letramento nas aulas de Ciências. Consideramos, então, as 

seguintes dimensões : 

a. os textos; 

b. as imagens presentes nos textos; 

c. a abordagem do conteúdo a ser aprendido; 

d. atividades práticas. 

Apresentaremos adiante a análise dos três livros, focalizando cada uma dessas dimensões. 
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2.1.1 - Análise do livro Construindo Consciências  

 Antes de iniciarmos a análise propriamente dita sobre a coleção Construindo 

Consciências alguns dados precisam ser apontados, presentes no Guia de Livros Didáticos 

(PNLD) de Ciências de 2011 (Brasília, 2010). 

Assim sendo, atualmente, essa coleção encontra-se no (PNLD) de Ciências de 2014 

(Brasília, 2013) , reformulada  com o nome  Projeto Velear – Ciências. 

De acordo com o PNLD/2011, a coleção é muito bem elaborada, sua proposta 

pedagógica é claramente apresentada e desenvolvida, valorizando a interdisciplinaridade e a 

explicitação de ideias-chave. Há efetiva preocupação com os conhecimentos prévios dos 

alunos e o desenvolvimento de atitude argumentativa são constantes no texto. 

Quanto à concepção desta a coleção, partiu-se de uma abordagem com ênfase nas 

relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e  em consonância com os 

conhecimentos científicos atuais. A coleção caracteriza-se pelo uso de um texto dialógico, 

argumentativo e problematizador cujo conteúdo valoriza o universo vivencial do aluno. 

Em relação às atividades a serem realizadas pelos alunos, segundo o PNLD/2011, a 

obra possui atividades diversificadas, algumas  para serem executadas extraclasse. Apresenta 

uma forma não usual de organização curricular, incorporando uma forma de abordagem que 

exibe textos mais longos com diferentes níveis de complexidade. Os textos evidenciam forte 

preocupação em retratar a historicidade do conhecimento científico, em apresentar por meio 

de  discussões que procuram construir uma concepção adequada de ciência como produção 

humana e coletiva.  

Quanto às atividades práticas,  estão voltadas para a identificação de modelos de 

entendimento, compreensão e interpretação de fenômenos pelos alunos.  

Também consta da coleção o manual do professor, que se caracteriza como efetivo 

material de apoio e aperfeiçoamento do trabalho docente, observa-se  preocupação em 

fornecer elementos que facilitem a organização do trabalho do professor. Oferece orientações 

para o desenvolvimento dos conteúdos, além de comentários das atividades e exercícios 

propostos no livro do aluno. Contém textos suplementares, sugestões e indicações de leituras, 

DVD, CD-ROM e vídeos.  

 Por fim, a obra foi elaborada por professores licenciados, bacharéis, mestres e 

doutores em educação. Toda a equipe de autores atua em diversos projetos de pesquisa em 

ensino, reformulação curricular e formação continuada de professores de Ciências, Biologia, 

Física e Química. 
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a. Análise do texto do livro Construindo Consciências 

 

O livro Construindo Consciências encontra-se organizado em 5 unidades , divididas em 

capítulos. O capítulo 2, da unidade 1, cujo nome Os ambientes da terra, foi o que analisamos. 

Ele consta de 33 páginas , com textos e atividades sobre o assunto.  

A obra apresenta-se impressa em papel de excelente qualidade, com aspecto de encerado, 

bem diferenciado das demais coleções analisadas. Ela se destaca pela diagramação agradável 

e legibilidade gráfica em relação aos desenhos, ao tamanho das letras, ao espaçamento entre 

as letras, palavras e linhas, ao formato, dimensões e disposição na página. Os textos são 

escritos com letras pretas e legíveis em fundo branco, os títulos e subtítulos são escritos em 

branco com fundo verde, ambos com letras maiores que o texto. Vale salientar que os títulos 

compõem com as imagens. 

Quanto aos textos, são apresentados em grande parte em colunas, interrompidos por 

imagens (fotografias e ilustrações) que se encontram em equilíbrio e harmonia com os textos 

escritos. Em algumas páginas as imagens se sobressaem, deixando clara a ideia da imagem 

como texto.  A presença de mapas, tabelas e gráficos também é constante no livro. Eis, a 

seguir uma página do livro mostrando fotos de animais.  

Figura 1:  As savanas africanas 

 

Fonte: Construindo Consciências ( DE CARO, et al.2009,p.33) 

Este capítulo em estudo apresenta, também em algumas seções textos complementares e 

sugestões de questões. Os textos são escritos em letras pretas e fundo de cores diferentes, 
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diferenciando-os do texto principal, possivelmente para atrair a atenção do leitor. As questões 

são, em sua maioria dissertativas.  

Quanto ao vocabulário, é adequado a alunos do 7º ano e não apresentam erros conceituais. 

Predomina nos textos o uso da  3ª pessoa gramatical e do tempo verbal, o presente. O assunto 

em foco é apresentado com a inserção de termos de uso coloquial e científicos e de 

descrições. Dessa forma, os textos vão além da definição de conceitos e são marcados pelo 

uso de muitos exemplos e de uma linguagem interativa, próxima a dos alunos. Também quase 

todos os textos iniciam-se com perguntas.  Para aproximar-se dos leitores, os autores recorrem 

ao uso do pronome de tratamento você.  Aliás, algumas seções iniciam-se com frases  como 

você sabia... para saber o que o aluno conhece e o que poderá ser novidade sobre o assunto 

tratado:  

 

Figura 2 : Os ambientes da Terra 

 

Fonte: Construindo Consciências ( DE CARO, et al.2009,p.22) 

 

Com efeito, os textos não têm por objetivo simplesmente apresentar o assunto, mas 

conversar com o leitor, questioná-lo e exemplificar situações que possam ser distantes de sua 
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realidade . Portanto, são usadas muitas imagens que se relacionam com o cotidiano e a 

vivência dos alunos. Desse modo a coleção valoriza a manifestação do conhecimento prévio 

dos alunos sobre o objeto de ensino em pauta. Nesse sentido, o capítulo inicia-se com várias 

perguntas e durante todo o texto, autor e leitor dialogam. Logo as explicações não são 

apresentadas de maneira linear. Não observamos, porém, o uso de analogias e metáforas neste 

capítulo . 

Com referência ao conteúdo dos textos, o capítulo aborda  temas sociais, discussões da 

atualidade retratando algumas situações relacionadas à preservação de ambientes e de suas 

espécies. Também, no corpo do texto, encontramos referências a pesquisadores da área de 

ciências que estudaram determinados fenômenos. 

Observamos, ainda, neste capítulo, a presença de diferentes gêneros textuais, como 

produções literárias e artísticas e, ainda, textos argumentativos e problematizadores. Citamos, 

como exemplo, numa das atividades propostas no capítulo, que uma cantiga de roda, 

chamava a atenção para  a existência  de um animal em um dos ambientes retratados; como 

mostra a ilustração abaixo: 

 

Figura 3- Faça em seu caderno 

 

Fonte:Construindo Consciências ( DE CARO et al.2009,p.37) 

Finalizando, este capítulo apresenta, também, textos originários de outras fontes como 

textos on-line, sugeridos para leitura e interpretação. 
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b. As imagens dos textos do livro Construindo Consciências 

 

Chamou-nos a atenção neste capítulo, a presença marcante de imagens: 98 fotografias, 13 

desenhos,14 mapas, 2 gráficos e uma tabela. As imagens referem-se principalmente a animais, 

vegetais e ambientes , presentes em todas as páginas e, às vezes em grande proporção. Aliás, 

o capítulo já inicia-se apresentando  fotografias de diferentes ambientes e, assim, seguido de 

uma pergunta, introduz o leitor no assunto que está por vir. Aliás, o uso de perguntas, na 

tentativa de estabelecer o diálogo entre alunos e professores, é a tônica dos textos dessa 

coleção. 

Tanto os desenhos como as imagens são visualmente atraentes, legíveis, coloridos, 

empregados em harmonia com os textos e são adequados às finalidades para os quais foram 

elaborados.  

Figura 4: Animais e plantas da Mata Atlântica 

 

Fonte: Construindo Consciências ( DE CARO, et al.2009,p.39) 

 

 Observando as imagens, deduzimos que elas foram obtidas mediante zoom, facilitando a 

visualização do leitor e, principalmente enfatizando estruturas que são de interesse para o 
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estudo. Todas elas apresentam legendas, fonte e outras informações necessárias ao crédito, 

mas sem respectivas datas. Algumas legendas são autoexplicativas, mas a grande maioria traz 

questões, perguntas e pequenos textos que complementam o assunto, trazem novas 

informações , como demonstrado a seguir:  

 

Figura 5: Plantas e animais que sobrevivem ao frio 

 

Fonte: Construindo Consciências ( DE CARO, et al.2009,p.24) 

 

Vale lembrar que as fotografias apresentam escalas, indicando quantas vezes foram 

reduzidas para a apresentadação no livro-texto, não induzindo a erros em relação a seu 

tamanho.  

Resta-nos assinalar que, entre as ilustrações , os mapas são os mais empregados, uma vez 

que o assunto relaciona diversidade com adaptação. Então, é importante dizer onde ocorrem. 
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Compreendemos, então, a razão da presença pouco significativa de esquemas, tabelas e 

gráficos no texto. 

 

c. A  abordagem do conteúdo do livro Construindo Consciências 

 

O capítulo Os ambientes da Terra abre com imagens de três ambientes diferentes . A eles, 

associam-se perguntas que levam em conta o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto 

em questão . Afinal, não se faz ciência sem imagens e as fotografias cumprem neste texto o 

importante papel de interagir com os conhecimentos dos alunos – conhecimentos que já 

possuem sobre o assunto e conhecimentos que ainda serão construídos. 

Vale lembrar que o título é destacado com letras maiores e cor diferente sendo o assunto 

explicitamente identificado. 

Para o desenvolvimento do tema em pauta, o capítulo divide os ambientes em: ambientes 

gelados,  ambientes temperados, ambientes quentes e secos, ambientes intermediários entre o 

chuvoso e o seco. Os ambientes quentes e úmidos, mostram como é viver na água e nas 

cavernas. São ambientes muito diferentes. 

Primeiramente, os ambientes são descritos separadamente apontando suas principais 

características. Em seguida mostram detalhes através de textos e imagens tornando mais 

atraente o assunto. Chamou-nos a atenção , porém, a organização do capítulo, que é diferente 

dos demais livros didáticos. Observamos, por exemplo, que a palavra  Biomas não é 

mencionada no texto, apesar de relacionada ao conteúdo em estudo. O capítulo apresenta o 

conteúdo através de uma visão sistêmica não-linear dos processos naturais, ou seja, o 

conteúdo é  apresentado em  espiral.  

Ao final da apresentação de cada ambiente, deparamos com uma atividade  denominada  

faça em seu caderno  que deve ser resolvida pelo aluno. As atividades propostas são de leitura 

de outros textos como gráficos, imagens, poemas, além de atividades práticas e atividades 

com questões dissertativas exemplificando algum ambiente estudado. Eis um exemplo dessas 

atividades: 
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Figura 6: Faça em seu caderno 

 

Fonte: Construindo Consciências ( DE CARO, et al.2009,p.27) 
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O capítulo é encerrado com  a proposta da realização de algumas atividades em O que 

você aprendeu sobre ... Nesta parte, as questões são dissertativas, apresentam imagens e 

sugestões para realização de trabalhos em grupo. Para isso, os alunos contam com sugestões 

de fontes variadas de novos conhecimentos em livros periódicos,vídeos, sites e CDs. 

O capítulo traz também indicações para os alunos com sugestões de fontes variadas de 

novos conhecimentos em livros, periódicos, Vídeos, sites e CDs.  

E, o final do livro do professor traz sugestões e comentários para o desenvolvimento do 

capítulo, respostas às questões apresentadas aos alunos e leituras para consulta. 

Nessa perspectiva, as atividades sugeridas pelo livro promovem a leitura e a escrita das 

múltiplas linguagens.  

 

d. Atividades práticas do livro Construindo Consciências 

  

Com relação às atividades práticas, o capítulo em análise apresenta 4 atividades: 3 fazem 

parte da seção Mãos à obra e uma da seção Investigação compartilhada. Elas são propostas 

para realização em grupo e com o auxílio do professor.  Elas iniciam-se com uma pergunta, 

demonstrando forte componente investigativo. Apresentam  também,  um pequeno texto 

introdutório e pontos que devem ser pesquisados e discutidos pelos próprios alunos durante a 

atividade. Também apresentam um texto instrucional precedido dos dizeres: Você precisa de, 

como fazer e interpretando a atividade, visando à construção do conhecimento pelo aluno. 

Os materiais sugeridos para a realização dessas atividades são simples, não sendo 

necessário que os alunos utilizem laboratório. São propostos experimentos e práticas viáveis 

que possibilitam interpretações científicas válidas, superando práticas meramente descritivas e 

verificatórias. 

Quanto ao planejamento dessas atividades, elas baseiam-se  numa questão objeto de 

ensino/aprendizagem como molde para o aluno construir o seu próprio conhecimento.  As 

perguntas presentes no tópico  interpretando a atividade, ao final da prática, é que alteram a 

lógica usual de atividades práticas planejadas para aulas de Ciências. Portanto as perguntas 

desse tópico  apresentam um caminho que orienta o pensamento do aluno e o trabalho do 

professor, ao possibilitar que o aluno estabeleça um diálogo com os dados, com os colegas e 

com outras fontes de informação.  De acordo com os estudos de Mehan (1979, p. 43), “a 

elicitação de escolha demanda ao respondente que concorde ou discorde com uma afirmação 

feita pelo perguntador”. A iniciação de produto Mehan (1979, p. 44) “[...] demanda ao 
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respondente uma resposta factual como um nome, um lugar, uma data, uma cor”. A elicitação 

de processo (1979, p. 45) “[...] demanda a opinião ou interpretação do respondente”. O quarto 

tipo de elicitação, por sua vez, a iniciação de metaprocesso (1979, p. 46), “demanda aos 

estudantes que sejam reflexivos sobre o processo de estabelecer conexões entre elicitações e 

respostas”. Assim, com base nos estudos de Mehan, podemos afirmar que as perguntas dessa 

seção são da ordem de elicitação de processo e metaprocesso. A propósito, vejamos esta 

atividade:  

 

Figura 7: Investigação compartilhada 

 

Fonte: Construindo Consciências ( DE CARO, et al.2009,p.45) 

 

 

É preciso destacar, também, que os alunos são convidados a se expressar por meio 

desenho. Vale ressaltar a importância dessa questão haja vista que a nossa sociedade vive 
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mergulhada no mundo imagético e os adolescentes possuem  forte relação com esse tipo de 

linguagem, na maioria das vezes pouco utilizada pela escola.  

Assim, percebemos que, além do desenvolvimento da oralidade letrada, e do 

desenvolvimento da escrita os alunos podem desenvolver outras formas de linguagem. 

 

2.1.2 - Análise do livro Observatório de Ciências 

 De acordo com o Guia de Livros Didáticos (PNLD) de Ciências, de 2014 (Brasília, 

2013), a coleção Observatório de Ciências apresenta vários aspectos positivos, como: 

estímulo à identificação dos conhecimentos prévios dos alunos;  correção dos conteúdos; 

qualidade das imagens e dos textos; número de atividades práticas; montagem de modelos e 

analogias, proposição de textos complementares que contribuem para a contextualização dos 

assuntos; indicações bibliográficas de sites e filmes.  

E como assinala o PNLD/2013, os capítulos dessa coleção apresentam evolução 

histórica do conhecimento científico, temas socialmente relevantes e atuais. A obra fortalece 

os princípios éticos de uma sociedade democrática, abordando atitudes de respeito ao 

indivíduo, à coletividade e ao ambiente. Preocupa com o papel da expressão oral e escrita e 

com a leitura na aprendizagem tendo em vista a formação de cidadãos críticos e conscientes.  

Os conceitos são tratados sem erros conceituais e com a presença de alguns tópicos com 

maior nível de complexidade. Os textos e as atividades presentes na coleção relacionam o 

conhecimento científico com a sociedade, articulando também os conteúdos com outras 

disciplinas. As ilustrações e imagens são de alta qualidade podendo o professor fazer uso 

efetivo delas para auxiliar o aluno na compreensão do conteúdo.  

 Acompanha a coleção o Manual do Professor, que amplia as atividades práticas, a 

maioria relacionada à demonstração de experimentos. Complementando, o Livro do Aluno, 

incentiva o uso de objetos na aprendizagem e o uso da internet. 

 A obra foi elaborada por bacharéis e licenciados em Ciências Biológicas. Todos oito 

autores da coleção são professores, cinco possuem título de mestre e um é doutor. 
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a. Análise do texto do Observatório de Ciências 

 

O livro Observatório de Ciências encontra-se organizado em capítulos. O capítulo 15 

intitulado Os principais biomas mundiais e brasileiros foi o capítulo que analisamos. Ele 

contém 18 páginas, das quais 6 últimas são reservadas para atividades e textos 

complementares sobre o assunto. 

 Quanto à disposição dos elementos ( textos escritos, imagens ,fotos, ilustrações, mapas e 

charges) nas páginas, os textos escritos ocupam a maior  parte dos espaços  destas, mas em 

harmonia com os demais elementos textuais do capítulo. 

Compondo esse visual, as palavras são escritas em letras pretas e legíveis, em fundo 

branco e os títulos são apresentados em letras maiores e em negrito. Algumas palavras dos 

textos são escritas também em negrito ou em tom de azul, chamando a atenção de alguns 

termos científicos. Os demais livros analisados não apresentam esse recurso. O capítulo 

apresenta uma seção intitulada Você vai gostar deste desafio, e o texto é escrito em letras 

pretas em fundo violeta, diferenciando-o do texto principal.  

Quanto à redação do capítulo, observamos que não há  erros conceituais. O vocabulário é 

adaptado ao nível dos alunos e os termos específicos da língua da ciência são bem explicados 

em todo o capítulo. Predomina no texto o uso da 3ª pessoa e o tempo verbal é o presente. São 

apresentados muitos conceitos de maneira direta, sem muita interação com o leitor, ou seja, 

não envolvem o leitor. Os textos  apresentam muitos conceitos e descrições das características 

dos biomas. Salientamos, ainda, que o capítulo apresenta muitas atividades, linguagem e 

terminologia científica adequadas ao desenvolvimento cognitivo dos alunos.Como o objetivo 

principal do capítulo é que os alunos aprendam o conteúdo em pauta, muitos textos são 

dedicados  a explicações e exposição de fatos, conceitos, além de imagens.  

Apesar de o capítulo iniciar com perguntas, não observamos diálogo entre os textos e os 

leitores no decorrer do capítulo e as explicações são apresentadas de forma linear. Os 

conceitos são apresentados a partir de alguns exemplos, mas há pouca relação com o cotidiano 

e vivência dos alunos. Contudo, chamou-nos a atenção a apresentação das informações 

essenciais no início do capítulo acompanhadas de boxes, com explicações sobre o assunto. 

Vale lembrar a ausência de analogias e metáforas no decorrer do capítulo. 

O último texto que encerra o capítulo encontra-se na seção Você vai gostar de ler. O texto 

intitulado Eles moram no cerrado e só lá, foi retirado da revista de divulgação científica 

Ciência Hoje das Crianças. Trata-se de uma reprodução da revista, é apresentado em uma 

única página, organizado em duas colunas e mostra a fotografia de um animal do cerrado. Ao 
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final do texto encontram-se disponíveis as fontes de pesquisa, incluindo o endereço eletrônico 

e sugestões de questões para serem realizadas pelos alunos.  

 

Figura 8:  Você vai gostar de ler ! 

 

Fonte: Observatório de Ciências ( BROCKELMANN, 2011,p.258) 
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b. As imagens dos textos do Observatório de Ciências 

 

Em relação as imagens apresentadas no capítulo, apontamos: 41 fotografias, 9 desenhos , 

5  mapas indicando a localização dos biomas. As imagens são presentes em todas as páginas e 

muitas ocupam grande proporção do espaço gráfico, como mostramos a seguir:   

 

Figura  9:  Floreta Amazônica 

 

Fonte: Observatório de Ciências ( BROCKELMANN, 2011,p.249) 

 

Podemos observar que tanto os desenhos como as fotografias apresentados estão em 

sintonia com as informações, além de serem visualmente atraentes e coloridos. Em geral, 
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aparecem fora de proporção de tamanho e algumas apresentam-se muito pequenas, podendo 

dificultar a visualização e  o entendimento dos alunos. Contudo, essas ilustrações são 

adequadas às finalidades do estudo e contemplam a diversidade de espécies animais e vegetais 

de nosso país. 

Consideramos, também, importante neste capítulo, a presença de textos verbais associados 

às imagens. Todas as imagens encontradas apresentam a fonte de onde foram retiradas e suas 

respectivas datas.  

Dentre as representações gráficas não verbais apresentadas, os mapas são os mais 

comuns.Também observamos a linguagem verbal e não verbal apresentadas  simultaneamente 

por meio do uso de charges, sempre acompanhadas de textos como apresentado abaixo: 

   

Figura 10:  Você vai gostar deste desafio! 
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Fonte: Observatório de Ciências ( BROCKELMANN, 2011,p.255) 

Finalizando as observações sobre o trabalho das imagens, não foram apresentados 

diagramas, gráficos, esquemas e tabelas. 

 

c. A abordagem do conteúdo do Observatório de Ciências 

 

A Mata Atlântica ocupando duas páginas do capítulo, introduz o conteúdo a ser estudado. 

O título do capítulo Os principais biomas mundiais e brasileiros tem relação com o 

conteúdo, encontra-se em letra maior, de cor branca e fundo vermelho, chamando a atenção 

para o novo assunto.Segue um pequeno trecho sobre as ameaças sofridas pelo bioma. Ao lado, 

encontram-se dois boxes, um intitulado Plano de Trabalho e outro Busque a resposta. O 

primeiro apresenta os tópicos que serão abordados no capítulo e o segundo traz algumas 

questões para o aluno responder antes de iniciar o estudo. Como registra o PNLD (2013), o 

boxe Busque a resposta apresenta questões iniciais para que o aluno responda utilizando seus 

próprios conhecimentos. E o livro do professor apresenta questionários com as respostas que 

se esperam que os estudantes apresentem, o que pode revelar um modo de intervenção cuja 

finalidade única é desenvolver a habilidade do aluno de encontrar a informação solicitada no 

texto. 

O capítulo traz o conteúdo organizado em textos graduados do mais simples ao mais 

complexo, iniciando-se com a apresentação das características de ecossistemas terrestres e 

aquáticos. O texto é apresentado em duas páginas, com explicações claras, traz diversos 

termos específicos da ciência, que são abordados em tópicos. Dando continuidade ao capítulo 

e de maneira gradativa, os biomas são apresentados. Cada bioma é retratado em pequenos 

textos, acompanhados por fotografias, como exemplifica esta página do livro: 
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Figura  11: Os principais biomas mundiais 

 

Fonte: Observatório de Ciências ( BROCKELMANN, 2011,p.246) 

 

Ao final do capítulo são sugeridas atividades para serem resolvidas pelos alunos, a maioria 

baseada em textos dissertativos, curtos e ilustrados com ricas imagens.  
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Também as seções  Você vai gostar deste desafio e Você vai gostar de ler, apresentam 

textos atuais disponíveis em revistas como Ciência Hoje das Crianças e de textos disponíveis 

online, com propostas de leitura e questões para serem solucionadas pelos alunos.  

O livro também, sugere a leitura de textos via internet e em jornais e revistas, indica 

também livros para pesquisa, como outras maneiras de extrapolar as informações do livro 

didático.  

No final do livro do professor, são sugeridos o uso de recursos complementares como 

eletrônicos, revistas, livros, leituras complementares, atividades complementares e atividades 

práticas. Essas atividades são contextualizadas, apresentam imagens e textos.  

 

d. Atividades práticas do Observatório de Ciências 

 

Ao final do capítulo, deparamos com um texto instrucional, intitulado Você vai gostar de 

descobrir, o qual apresenta uma atividade  chamada Identificando os biomas brasileiros. 

A sugestão é que a  atividade seja realizada em sala de aula, em grupos, e os alunos 

devem trabalhar com mapas e recortes de fotografias dos biomas estudados. A  atividade é 

dividida em passos os quais os alunos devem seguir: objetivo da atividade, material utilizado 

e procedimentos. O texto dessa atividade prática é  descritivo, instrucional e objetiva avaliar 

os conhecimentos dos estudantes. 

Ao final da atividade, são sugeridas algumas questões para serem resolvidas pelos alunos. 

Apresentamos a seguir esta atividade:  
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Figura 12:  Você vai gostar de descobrir! 

 

Fonte: Observatório de Ciências ( BROCKELMANN, 2011,p.256) 
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2.1.3 - Análise do livro Companhia das Ciências 

 A coleção Companhia das Ciências atende á legislação em vigor e respeita os 

princípios éticos de cidadania e convívio social, a diversidade étnico-racial, de gênero, 

ambiental e religiosa, conforme atesta o PNLD (2014). Os temas são apresentados de maneira 

detalhada favorecendo o pensamento crítico e autônomo dos alunos e seu desenvolvimento 

cognitivo.  

 A coleção veicula conceitos, informações e procedimentos de maneira correta e 

atualizada nos textos, ilustrações, exercícios e atividades propostas. 

 Ainda de acordo com o PNLD 2014, a obra apoia-se em pressupostos teórico-

metodológicos que estimulam a aprendizagem significativa de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, posicionando o professor como mediador da construção do 

conhecimento do aluno. As imagens, quadros e ilustrações presentes nos livros da coleção são 

adequados às finalidades a que se destinam. Outro ponto significativo da coleção é a 

articulação das Ciências com outras disciplinas como Geografia, Língua Portuguesa, História 

e a Matemática.  

Textos e atividades estimulam a pesquisa de elementos da sociedade e visitas  a outros 

espaços tradicionais de aprendizagem. Em todos os volumes, fica bem evidente a importância 

do trabalho de alguns cientistas, estimulando o aluno a perceber a natureza coletiva da 

construção do conhecimento científico, ao longo da história. 

O Manual do Professor expõe os objetivos da proposta pedagógica e contém textos de 

aprofundamento e atividades, inclusive experimentais adicionais ao livro do aluno, com 

referências bibliográficas e multimidiáticas. 

Os autores desta coleção são professores licenciados em Ciências Físicas, Biológicas e 

Farmacêuticas.  

  

a. Análise do texto do Companhia das Ciências 

O livro Companhia das Ciências encontra-se organizado em unidades, e a unidade 1 

intitulada Meio ambiente e evolução é organizada em 4 capítulos apresentados em 33 páginas. 

Ela apresenta os biomas brasileiros de maneira detalhada e explicados separadamente.  

Os textos são intercalados, de maneira harmônica, por ilustrações (fotografias e desenhos) 

que se encontram, em maior proporção,  ocupando mais da metade das páginas e, em algumas 

situações, sobressaem-se aos textos escritos 
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Os textos apresentam com maior frequência, termos do cotidiano dos alunos, mas trazem 

também termos científicos que são destacados por meio de cores diferentes e explicados em 

boxes como mostra o texto abaixo: 

 

Figura 13:  Floresta Amazônica 

 

Fonte: Companhia das Ciências ( MANOEL, et al.2012,p.21) 

 

 

Analisando os textos que compõe o capítulo, observamos que eles não se relacionam com 

o cotidiano e vivência dos alunos, ou raramente. O texto principal de cada capítulo aparece 
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em letras pretas, legíveis num fundo branco e os títulos e subtítulos são escritos com letras 

maiores e em cores diferentes. E as explicações constantes nos quadros são  escritas em preto 

em fundo colorido, chamando a atenção do leitor para o assunto, diferenciando-o do texto 

principal. 

Quanto a forma de tratamento usada nos textos é a 3ª pessoa e o tempo verbal, o presente. 

Os conceitos são explicados por meio de definições, exposições e descrições, de  forma 

linear,sem muita interação com o leitor.  

Os capítulos são introduzidos por meio de apresentação de fotos, acompanhadas  de 

perguntas sobre elas,direcionadas aos alunos, mas sem  a interação com o leitor, aliás, a 

interação só aparece em algumas atividades propostas para revisão do assunto. 

A presença de mapas demonstrando e explicando a localização dos biomas é muito 

marcante e estão presentes em todos os capítulos da unidade, como exemplificado neste 

mapa: 

Figura 14: Área original dos biomas brasileiros 

 

Fonte: Companhia das Ciências ( MANOEL, et al.2012,p.21) 
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b. As imagens dos textos do Companhia das Ciências 

Em relação às imagens constantes nesta unidade, registramos 73 fotografias,16 desenhos, 

e 10 mapas indicando os biomas e sua localização e 1 gráfico. Elas estão presentes em todas 

as páginas e quase sempre ocupam grande proporção do espaço gráfico. Em todos os 

capítulos, fotografias e imagens dividem espaço nas páginas. Aliás, todos os biomas são 

exemplificados e retratados por fotografias, como mostra a foto abaixo: 

 

Figura 15:  Os biomas brasileiros 

 

Fonte: Companhia das Ciências ( MANOEL, et al.2012,p.28) 
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Podemos dizer que todos os desenhos e as fotografias são nítidos, visualmente atraentes, 

coloridos e estão em sintonia com as informações apresentadas nos textos. Em geral, os 

desenhos estão representados fora de proporção e as informações são indicadas  nas legendas. 

Mas, algumas fotografias são muito pequenas, por isso, o livro as apresenta o efeito zoom, 

para facilitar a visualização e  o entendimento por parte dos alunos. 

Vale ressaltar, que as imagens contemplam a diversidade social e cultural de nosso país, 

ponto frequente em toda a unidade. Também apresentam legendas, fontes  e  respectivas 

datas. Dentre as representações gráficas não verbais, os mapas são os mais comuns e todos 

possuem títulos. No entanto,charges, histórias em quadrinhos, diagramas e tabelas não foram 

usados em nenhum dos capítulos por nós analisados. 

 

c. A forma de apresentação do conteúdo do Companhia das Ciências 

 

Observamos que a apresentação desta unidade é feita por imagens e questões sobre os 

temas que serão estudados . E os títulos da unidade e dos capítulos são destacados em letras 

maiores por cor diferente e assim; o início de cada assunto é claramente identificado. Já o 

tema dos quatro capítulos da unidade, é organizado respeitando o grau de dificuldade, do 

mais simples ao mais complexo. 

O primeiro capítulo trata das definições de alguns termos específicos do conteúdo, das 

características gerais dos biomas do planeta e a classificação dos biomas brasileiros. Do 

capítulo 2 em diante, os biomas brasileiros são detalhados, primeiro as florestas, em seguida 

as formações abertas e, por último pantanal e manguezais.  

Os biomas são apresentados nos capítulos em tópicos, em pequenos textos que retratam  

suas principais características e muitas imagens e gráficos exemplificando-os. 

Ao longo dos capítulos encontramos  alguns quadros explicativos e quadros- resumo. Os 

quadros explicativos são denominados Em pratos limpos  e  são compostos por pequenos 

textos sobre o assunto em pauta. Esses são destacados pelo fundo de cor diferente e pela 

localização  no final de algumas páginas. Já os quadros-resumo, encontram-se ao final dos 

capítulos,e são denominados Neste capítulo você estudou. Também eles possuem fundo 

diferente e apresentam uma síntese  dos principais temas trabalhados. Vejamos, pois, a 

ilustração  a seguir: 
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                           Figura 16 : Floresta Amazônica versus MatamAtlântica  

 

                       Fonte: Companhia das Ciências ( MANOEL, et al.2012,p.24) 

 

 Em relação às atividades propostas neste capítulo, encontram-se após a apresentação 

do conteúdo e as questões destinam-se à verificação e organização do aprendizado. São 

propostas questões, em grande maioria, dissertativas e trazem muitas imagens, gráficos e 

mapas.  

 Finalizando os capítulos, há uma seção intitulada leitura complementar que apresenta 

textos de diversas fontes como revistas, jornais, textos online e, ainda algumas questões e 

algumas propostas de trabalho.  Os textos são todos escritos em preto com fundo verde, 

diferenciando-os do texto principal, conforme ilustrado a seguir: 
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Figura 17 :Leitura complementar 

 

Fonte: Companhia das Ciências ( MANOEL, et al.2012,p.27) 
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Observamos ainda, o emprego de analogias e metáforas, embora com pouca frequência , 

no decorrer do capítulo, no desenvolvimento do tema em questão . 

Quanto ao livro do professor, no final dele, encontramos sugestões de trabalho do capítulo 

apontando objetivos gerais e atividades extras como: atividades de pesquisa, atividades 

práticas, atividades de leitura com textos complementares, questões dissertativas para serem 

realizadas com os alunos. Apresenta,  também,  as respostas das atividades propostas no 

capítulo e sugestões de sites, vídeos e artigos. 

 

d. As atividades práticas do Companhia das Ciências 

 

A  obra Companhia das Ciências traz uma seção intitulada Atividade experimental. 

Ressaltamos, porém, que  nos quatro capítulos da unidade analisada, não observamos a 

presença de atividades práticas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para a observação da sala de aula optamos pela pesquisa qualitativa, dado o propósito 

de investigar as estratégias de leitura utilizadas por uma professora nas aulas de Ciências.  

Segundo Gatti e André (2009), o uso dos métodos qualitativos traz grande e variada 

contribuição ao avanço do conhecimento em educação, permitindo-nos melhor compreensão 

dos processos escolares, da aprendizagem, das relações dos processos institucionais e 

culturais, da socialização e sociabilidade, do cotidiano escolar em suas múltiplas implicações, 

das formas de mudança e resiliência presentes nas ações educativas.  

Nesta perspectiva, utilizamos o estudo de caso no contexto da metodologia qualitativa. 

Vimos no estudo de caso a metodologia mais indicada para nosso estudo por possibilitar a 

compreensão das estratégias de leitura utilizadas pela professora da turma do 7º ano de uma 

escola da rede pública da cidade de Mariana, objeto desta pesquisa.  

Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso como estratégia de pesquisa é o 

estudo de um caso simples e específico ou complexo e abstrato e deve ser bem delimitado. 

Pode ser semelhante a outros, mas se distingue, pois tem um interesse próprio, único, 

particular e representa um potencial na educação.  

Em concordância com esses autores, Triviños (1987) considera o estudo de caso como 

estudo que se baseia em pressupostos teóricos iniciais, mas procura manter-se atento aos 

novos elementos que possam surgir os quais sejam importantes para discutir o problema em 

questão.  

O estudo de caso se aplica quando o pesquisador tem interesse em observar a 

ocorrência do fenômeno no campo social e não discuti-lo apenas do ponto de vista da teoria. 

Assim, a teoria vai dialogar com o levantamento de dados empíricos ao interpretá-los, mas 

atendo-se ao ponto principal da pesquisa com base em uma realidade delimitada (GIL,2004). 

Além disso, reforçou à nossa escolha metodológica para este estudo, a tese 

fundamental de Vygotsky, segundo a qual os sujeitos aprendem na interação com o outro, 

mediados pela linguagem. Essas interações devem ser investigadas ao examinarmos o curso 

de ação do sujeito. Nessa perspectiva, para compreender as estratégias de mediação de leitura 

utilizadas pela professora pesquisada nas aulas de Ciências pareceu-nos fundamental o 
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acompanhamento minucioso da interação entre alunos e professora nos momentos de prática 

da leitura em sala de aula. 

Assim sendo, descreveremos, no próximo tópico, técnicas utilizadas para a coleta de 

dados e a compreensão e interpretação dos resultados. 

 

3.1. O processo de coleta de dados  

 

Antes de iniciarmos o trabalho de campo, submetemos o projeto de pesquisa ao 

Conselho de ética da Universidade Federal de Ouro Preto. Dessa forma, tendo os termos de 

consentimento aprovados e assinados pelos sujeitos da pesquisa (vide anexo) demos início a 

coleta dos dados, necessários à realização deste trabalho. 

Assim sendo, em nossa pesquisa, usamos quatro instrumentos usuais em investigações 

educacionais: gravações em vídeo; roteiro de entrevista semiestruturada, para ser aplicado à 

professora no início da pesquisa, e outro roteiro, para ser aplicado a ela, ao final de cada aula; 

um diário de campo; e registro de observação direta do pesquisador e análise documental. 

Para preservar a identidade dos alunos, optamos por pseudônimos no lugar dos nomes 

verdadeiros durante a transcrição dos dados. Assim, coletamos os primeiros dados mediante a 

entrevista semiestruturada, gravada em áudio, com a professora. Nosso objetivo era conhecer 

um pouco da história da sua docência, sua experiência com o ensino de Ciências e com as 

práticas de leitura utilizadas em suas aulas. 

Cumpre-nos esclarecer que optamos pela entrevista por ser uma técnica em que o 

investigador se apresenta diante do investigado e faz perguntas a ele, objetivando obter dados 

que interessam à investigação (GIL, 2006, P.117). Por sua natureza interativa, utilizamos a 

entrevista semiestruturada, pois ela se caracteriza pela flexibilidade além de possibilitar a 

compreensão dos sentidos construídos pela professora acerca da sua prática. Somamos a essas 

vantagens, ainda: o esclarecimento de aspectos da entrevista; a geração de pontos de vista, 

orientações e hipóteses para o aprofundamento da investigação; definição de novas estratégias 

e outros instrumentos (TOMAR, 2007). 

As entrevistas realizadas com a professora, ao final de cada aula também foram 

gravadas em áudio e tiveram como objetivo esclarecer as estratégias de leitura utilizadas por 

ela e algumas ações pedagógicas realizadas na sala de aula.  

Vale ressaltar que as entrevistas realizadas com a professora foram informais,  

assemelhando-se a uma conversa e ocorreram, na maioria das vezes, na hora do lanche da 
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professora, na hora da saída dos alunos, ou mesmo no carro que transportava os professores 

até a cidade. Nessas situações, logo que possível, registrávamos os dados para que não se 

perdessem na memória.  

 Como as entrevistas foram semiestruturadas, propúnhamos um tema e deixávamos que 

a professora falasse livremente. Em outros momentos, perguntávamos sobre determinado 

assunto e aguardávamos a resposta da professora.  

 No entanto, as entrevistas não ocorreram a contento, pois a professora não dispunha de 

tempo necessário para responder às perguntas com o vagar de que precisávamos. 

Apresentamos, aqui, alguns trechos das entrevistas e optamos por enfatizar outras ferramentas 

que utilizamos, como as gravações, o diário de campo e o registro de nossas observações. 

Com efeito, as gravações em vídeo foram o principal instrumento utilizado. Nossa 

escolha por esse recurso metodológico está relacionada à nossa intenção de analisar tanto os 

aspectos linguísticos quanto os extralinguísticos ocorridos em sala de aula. As gravações em 

vídeo possibilitaram a análise dos aspectos interacionais. Desse modo, gravamos 14 aulas em 

vídeo nas turmas do 6º ao 9º ano, mas optamos por apresentar nesta dissertação só 3 

gravações de aulas geminadas na turma do 7º ano. Para evitar problemas com o som e com a 

imagem, utilizamos duas câmeras. Uma delas foi posicionada na frente da sala, visualizando, 

de forma panorâmica, a imagem da turma; a outra permaneceu com a pesquisadora, focando a 

imagem da professora. O foco dessa última câmera era alterado considerando-se a dinâmica 

interativa de quem detinha o turno de fala. Sempre que possível, procurávamos focar cada 

aluno no momento em que participava oralmente das discussões. Como a sala de aula era 

muito pequena e as discussões ocorriam de forma ordenada, poucas falas não puderam ser 

ouvidas totalmente. Após as filmagens, assistimos às gravações e transcrevemo-las 

procurando delimitar os episódios que deveriam ser analisados.  

Além da entrevista, recorremos ao diário de campo, para registrar os dados que nos 

pareciam suscetíveis a interpretações. Também as observações durante todas as aulas foram 

muito importantes. O diário, na verdade foi um instrumento para nossas anotações, em um 

caderno com espaço suficiente para registros de comentários e reflexões, enfim para uso 

individual do investigador no seu dia a dia. Nos diários se anotam observações de fatos 

ocorridos, fenômenos sociais, acontecimentos, percepção de relações, experiências pessoais 

do investigador, suas reflexões e comentários. Ele auxilia a observar com atenção, descrever 

cuidadosamente e refletir sobre os acontecimentos. Nesse sentido, o diário de campo é uma 
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ferramenta que nos permite sistematizar as experiências para, posteriormente, analisarmos os 

resultados. 

 

3.2 O contexto da pesquisa 

 

Iniciamos nossa pesquisa com o desafio de selecionar uma professora de Ciências que nos 

permitisse acompanhar suas aulas por meio de diferentes ferramentas, entre elas, observações 

do cotidiano da sala de aula e filmagens das aulas. Encontrar a professora de Ciências para a 

nossa investigação não foi uma tarefa fácil.  

Iniciando este percurso, a primeira professora foi indicada por colegas considerando a boa 

relação dela com os estudantes. Ela lecionava em uma escola municipal da cidade de Mariana, 

localizada na sede.  

Assim, realizamos uma primeira visita à escola, onde tivemos contato com a referida 

professora, com a diretora e com a supervisora de ensino. Durante a conversa que tivemos 

com as três, apresentamos nossa proposta de pesquisa e todos os documentos necessários para 

iniciá-la. Esclarecemos o interesse em acompanhar as aulas da professora e explicamos quais 

seriam as ferramentas utilizadas para a coleta de dados. Percebemos naquele momento a 

aceitação da pesquisa por todas. 

E então, na semana seguinte, como combinado, iniciamos nosso trabalho, permanecendo 

na escola durante quinze dias. Constatamos que a professora, mesmo tendo aceitado participar 

da pesquisa, não cumpria efetivamente com os acordos firmados. Por conseguinte, embora 

tenha aparentemente concordado com nossa proposta, não foi possível coletar dados, pois, 

durante esse tempo de observação, a professora só realizou exercícios de cópias com os 

alunos. Nesse período, ela evitava até corrigir os exercícios enviados para casa ou qualquer 

outra atividade corriqueira de leitura.  Conscientes do incômodo que estávamos causando, 

agradecemos à escola e partimos para a escolha de outra professora.  

Foi assim que entramos em contato com outra professora de Ciências, indicada pela 

coordenação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência ( PIBID ), por ser 

uma professora experiente. Ela aceitou o desafio e demonstrou interesse em participar de 

nossa pesquisa.  

Assim, visitamos a professora na escola e realizamos novamente todo o processo de 

apresentação do projeto e dos documentos. A diretora e a pedagoga da escola demonstraram-

se muito solícitas e iniciamos uma nova coleta de dados. 
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 Resta-nos informar que durante nossa presença na escola, os alunos do PIBID, que 

acompanhavam a professora de Ciências, estavam de férias. Optamos por esse período para 

reduzir a complexidade do processo de interação em classe. Descritos esses pontos, a seguir 

detalharemos a metodologia usada seguindo cada dimensão analisada: escola, professora, sala 

de aula, observação de campo, rotina da turma. 

 

a) A escola 

 

Realizamos a pesquisa numa escola de ensino fundamental, pertencente à Rede Municipal 

de Ensino da cidade de Mariana-MG, localizada na zona rural, em um subdistrito de Mariana, 

muito distante da cidade, e os professores se deslocam aproximadamente 50 km para 

trabalhar. 

Essa  escola funciona em dois turnos e atendia, à época deste estudo, 42 alunos. No turno 

da manhã, havia 20 alunos, distribuídos em 3 turmas; uma turma de educação infantil 

multisseriada e duas turmas de Ensino Fundamental I. O turno da tarde atendia 22 alunos de 

turmas do 6º ao 9º ano, regulares, com faixa etária entre 13 e 15 anos.  

Os alunos dessa escola são geralmente negros e moram nas imediações da escola. A 

comunidade é muito pequena, possui poucos moradores, pois devido à distância e à falta de 

recursos, as famílias têm mudado para a cidade, o que tem reduzido o número de alunos da 

escola.   

A maioria dos pais dos alunos depende de auxílio do governo e alguns trabalham na escola 

no Projeto Renda Mínima, um projeto do Governo no qual os funcionários trabalham durante 

4h30min por dia. Essa é uma renda assistencial, pois muitos pais da comunidade vivem da 

agricultura familiar, de subsistência e não possuem outras fontes de renda.  

O quadro de profissionais da escola é composto por 31 funcionários, entre eles, a 

pedagoga, a diretora e 9 funcionários que pertencem à Renda Mínima, que exercem funções 

na limpeza e na cozinha da escola. O quadro de professores é composto por 10 profissionais, 

3 trabalham no turno da manhã e 7 no turno da tarde. A escola também atende a um outro 

projeto do governo, o Tempo Integral, que beneficia a maioria dos alunos. O projeto conta 

com 6 professores, que atuam como monitores em aulas de dança, teatro e música.  

O espaço físico da escola é amplo e constituído de dois pavimentos. No andar térreo, 

concentram-se a cozinha, o refeitório, as instalações sanitárias, a sala dos professores, a 

secretaria, a sala da direção e duas salas de aula. No segundo pavimento, localizam-se três 
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salas de aula, outras instalações sanitárias, a biblioteca e uma sala de informática. A escola 

não possui quadra poliesportiva, mas possui um espaço privilegiado para a realização de 

diversas atividades. Na comunidade, em frente à escola, há uma quadra e, sempre que 

possível, a professora de Educação Física leva os alunos para realizar suas aulas nesse espaço. 

Todas as salas são identificadas com placas coloridas. As salas de aula são muito pequenas, 

mas, como as turmas possuem poucos alunos, eles se organizam com tranquilidade. 

A sala dos professores possui armários, um quadro com avisos, muitas revistas atuais de 

educação, uma TV, uma pequena geladeira e um forno. 

A escola possui uma horta, que fica aos cuidados dos próprios funcionários, e as verduras e 

legumes colhidos são utilizados na merenda dos alunos.  

A escola dispõe de diversos recursos como data show, tela interativa, som, TV, 

computadores, máquina de xérox. Todo material é utilizado pela grande maioria dos 

professores. 

A leitura que circula fora de sala de aula diz respeito a avisos de caráter informativo ou 

comemorativo, cartazes e murais com produção de textos dos alunos que preenchem os 

corredores da escola. 

A sala de informática não é utilizada, primeiramente porque a escola não dispõe de sinal de 

internet e, também, por falta de profissionais para trabalhar com os alunos.  

A biblioteca é pequena em comparação com outras escolas da rede e funciona sem 

bibliotecária. Parece-nos um pouco desorganizada, dando a impressão de que é pouco 

frequentada pelos alunos. No primeiro plano, encontram-se livros de literatura infanto-juvenil 

e juvenil-adulto. Mas a grande maioria dos livros são didáticos e muito antigos. Também na 

biblioteca há revistas de divulgação científica e algumas são de edições antigas. A frequência 

com que os alunos visitam a biblioteca é muito baixa, somente recorrendo ao seu acervo 

quando requisitados pelos professores para algum trabalho escolar. No fundo da biblioteca, 

encontra-se uma TV e um tapete, para que os alunos do tempo integral possam assistir a 

vídeos e realizar outras atividades. A biblioteca é equipada também com uma grande mesa, 

bancos e cadeiras, para a realização de leituras e pesquisas, mas, em nenhum momento, 

presenciamos os alunos do 6º ao 9º ano frequentando esse espaço. 
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b) A professora 

 

A professora pesquisada tem 35 anos de idade, é graduada em Licenciatura em Ciências 

Biológicas e terminava o curso de Pedagogia à distância em uma Universidade privada. 

Resolveu cursar Pedagogia pensando em futuramente ingressar na pós-graduação para tornar-

se mestre. Confessou-nos que fizera especialização em educação, mas teve muita dificuldade 

com a leitura dos textos, logo espera que o mestrado possa ajudá-la. Manifestou, também, seu 

interesse pelo curso de pedagogia, pois desejava lecionar para crianças menores.  

Afinal, essa professora atuava como professora de Ciências há, aproximadamente, 13 anos 

e trabalhava na escola há, aproximadamente, um ano, desde que foi transferida de outro 

distrito, em consequência do fechamento de turmas do ensino médio na escola em que 

lecionava. Iniciou sua carreira como professora trabalhando com as disciplinas de Matemática 

e Geografia. Segundo ela, no início de seu trabalho, ela era muito rígida, talvez por ter 

estudado em escola militar. Segundo a Professora, com o passar dos anos, foi percebendo que 

deveria mudar sua prática, ser menos rigorosa, o que lhe permitiu aproximar mais dos alunos 

tornando o relacionamento mais tranquilo. 

Observamos que essa professora conversa muito com os alunos, parecia conhecer a vida de 

cada um, procurando, durante as aulas, interagir com a turma. Como nos disse, gostava de 

trabalhar naquela escola, pois as turmas eram pequenas, e os alunos muito esforçados e 

interessados. Tudo que lhes era proposto, eles realizavam com boa vontade. Em sua avaliação, 

a maioria dos alunos tinha muita dificuldade com a leitura e interpretação de textos e, por 

isso, demonstravam muita dificuldade em Ciências, uma disciplina que demanda muita 

leitura. 

Como aluna, sempre gostou de ler e de frequentar a biblioteca da escola. Quis chamar 

atenção na entrevista, para a postura de seu pai nas cobranças do estudo e da leitura, o que 

aumentara o seu interesse pela leitura. De fato, ela afirmou, na entrevista, que lia muito. Os 

tipos de textos mais lidos eram relacionados à formação de professor e à avaliação de 

aprendizagem. Também lia alguns textos instrucionais que a auxiliavam em seu trabalho na 

sala de aula. A época da pesquisa estava relendo alguns livros de literatura que lera na 

adolescência e também alguns que comprara para seus filhos. Quanto aos livros da biblioteca 

da escola, ela pouco usava, pois o acervo era muito antigo e os livros muito desatualizados. 

Contudo, recorria a diversos livros didáticos para consulta, em suas aulas. Já os livros 
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enviados pelo MEC, para o trabalho com os alunos em sala de aula, eram utilizados 

principalmente para a realização de exercícios na escola e em casa. 

Com referência ao trabalho com a leitura em suas aulas, ela explicou que, primeiramente, 

ela lê o texto antes de distribuí-los aos alunos. E, durante a leitura deles, ela realiza anotações 

sobre: como os alunos estão lendo; quantas palavras leem por minuto; dificuldades 

encontradas; velocidade da leitura, rápida ou devagar ou se travam em palavras difíceis. 

Também ressaltou que não expunham os alunos que não gostavam ou que tivessem 

dificuldades de ler. Nesse caso, ela realizava a leitura separadamente com eles. 

Com relação à leitura silenciosa, considerava importante, mas confessou não a propor com 

frequência, pois, em sua opinião, os alunos distraiam-se e perdiam-se durante essa atividade.  

A respeito dos recursos didáticos utilizados em suas aulas, informou-nos que gostava 

muito das novidades e sempre que possível, utilizava, em suas aulas, equipamentos como 

Data Show, aparelho de DVD e tela interativa. Comentou ainda, que procurava inovar 

servindo-se dos recursos visuais para prender a atenção de seus alunos e tornar suas aulas 

mais agradáveis. Brincando, declarou que não tinha receio em arriscar e, mesmo não sabendo 

como utilizar o equipamento, mexe e aprende. Em sua opinião, esses recursos deveriam ser 

explorados, pois ajudam nas aulas e os alunos merecem essas novidades. Isso demonstra o 

cuidado da professora com os alunos que atende. 

 

c)Espaço físico das salas de aula e características gerais da turma pesquisada 

 

As salas de aula da escola são pequenas, mas confortáveis comportando de forma 

satisfatória, todos os alunos. São muito bem iluminadas e ventiladas, as janelas são voltadas 

para os fundos da escola. Além do quadro-branco, há nas salas murais e armários. No fundo 

das salas, sobre as carteiras, ficam os livros didáticos dos alunos. As carteiras, em ótimo 

estado de conservação, são limpas, poucos riscos feitos pelos alunos.  

Nas paredes encontram-se os trabalhos produzidos pelos alunos e também cartazes 

com as letras do alfabeto utilizadas pelas crianças da Educação Infantil, do turno da manhã. 

As carteiras ficam enfileiradas de frente para o quadro, mas, em algumas aulas, os professores 

organizam-nas em semicírculo. Dentro dessa organização espacial, os próprios alunos 

escolhem em quais lugares desejam se sentar. 

Afinal, podemos dizer que a escola e a professora participaram com interesse da pesquisa, 

justificando nossa escolha pela turma do 7º ano, pois os alunos participaram efetivamente das 
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aulas. A turma do 7º ano contava com 7 alunos, 4 meninas e 3 meninos, todos frequentes. A 

idade dos alunos variou de 12 a 15 anos.  

 

c) Observações de campo 

 

 Iniciamos nossa observação de campo após a autorização dos pais para que seus filhos 

participassem da pesquisa. Interessante ressaltar, que a escola possuía um termo de 

consentimento criado pela própria diretora (vide anexo). Esse documento era assinado pelos 

pais no início do ano letivo e arquivado na secretaria da escola. Segundo a diretora, era mais 

prático a assinatura de um único documento, evitando-se a emissão de outros sempre que 

necessário, visto que a escola já participou de outras pesquisas e projetos. 

De início, ressaltamos que a observação do trabalho da professora em sala de aula, 

embora tivesse demandado atenção e zelo, ocorreu de maneira muito tranquila.  

A turma do 7º ano foi escolhida por que, considerando que escola se localiza na  rural, 

esta era a que possuía o maior número de alunos e, ainda, era participativa, e seus  alunos 

tidos como aqueles que gostavam de ler. 

Ao iniciar nosso trabalho de observação notamos, nos primeiros dias, os alunos um 

pouco tímidos, principalmente devido à presença das câmeras. E, para deixá-los mais 

tranquilos, a professora propôs brincadeiras, dizendo que eles se tornariam famosos, e 

ficassem tranquilos, pois ninguém assistiria ao vídeo, brincadeiras usualmente realizadas em 

sala de aula. E, assim, aos poucos, fomos nos sentindo mais a vontade uns com os outros: 

pesquisadora, professora e alunos. Alguns alunos procuravam até chamar a atenção durante as 

aulas, fazendo algumas perguntas engraçadas à professora, ora passavam à frente da câmera 

fazendo alguns gestos, enfim demonstravam que já se sentiam confortáveis sendo observados. 

Também a professora às vezes perguntava se precisava de algo, entregava cópias de materiais 

que utilizava com os alunos e sempre tecendo alguns comentários, ressaltando seus objetivos, 

etc. Por outro lado, procurava incomodar o menos possível durante o trabalho. Chegava antes 

dos alunos, posicionava as câmeras, e, do fundo da sala observava a turma, sempre anotando 

minhas percepções.  

E assim, ao final das aulas, sempre com um sorriso, a professora perguntava se a aula 

tinha sido válida para a pesquisa que estava sendo desenvolvida. Seu interesse era possibilitar 

a realização de um trabalho de pesquisa cujo objetivo era estudar as estratégias de mediação 

de leitura nas aulas de ciências. 
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Era comum, a professora criar algumas brincadeiras, sempre relacionadas ao conteúdo, 

mas seu desconforto diante da situação era visível, e, para disfarçar dizia que era uma 

professora que gostava de brincar com seus alunos. Isso ocorreu mesmo nos momentos em 

que não estava sendo filmada, e os meninos acenavam a cabeça em sinal de que realmente ela 

era uma professora brincalhona e dinâmica durante as aulas.  

Assim, me senti muito a vontade nessa escola e fui muito bem recebida por todos os 

funcionários que, muito curiosos e prestativos, procuravam ajudar em meu trabalho. Por ser 

distante e localizada em zona rural, durante certo tempo eu era a pessoa nova, uma visita, 

naquele povoado. 

 Encerrei meu trabalho e, ao despedir-me de todos, ouvi da diretora e da pedagoga um 

agradecimento por ter escolhido aquela escola para a pesquisa e o convite para retornar à 

escola, sempre que necessário, pois as portas sempre estariam abertas. Os resultados da 

pesquisa serão socializados com a escola. 

 

d)A rotina da turma pesquisada 

 

Todos os dias, às 12h30min, um sino anuncia que os alunos devem se organizar em fila no 

pátio da escola. Antes de iniciar as aulas, os alunos fazem uma oração e, em seguida, dirigem-

se às salas de aula. Chegando às salas, sentam-se nos lugares já escolhidos por eles, as 

carteiras enfileiradas de frente para o quadro. Quando a professora deseja uma organização 

diferente, ela solicita aos alunos, que se acomodem conforme seu pedido. Durante essa 

organização, ela cria brincadeiras e fala de assuntos do cotidiano como: notícias da TV, 

tempo, família, entre outros, até que todos estejam acomodados. 

Afinal, suas aulas sempre se iniciavam com explicação da rotina do dia, o conteúdo a ser 

trabalhado e as atividades que serão realizadas. Durante a aula, os alunos permanecem 

sentados em seus lugares, poucos pedem para sair da sala para beber água ou ir ao sanitário, 

permanecendo quase que toda a aula dentro de sala. A professora sempre marca o tempo para 

a realização das atividades, utilizando o celular que toca assim que o tempo é encerrado.  

O tempo de estudo da escola é dividido em 5 aulas de 50 minutos, 3 são realizadas antes do 

intervalo e 2 após. O intervalo é de 20minutos, momento em que os alunos lancham e 

brincam, sem muito barulho, nem tumulto. Na troca de um professor para outro, os alunos se 

comportam com muita tranquilidade, permanecendo dentro da sala de aula, para aguardar o 

início da próxima aula.  
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Assim, crianças e professora desenvolvem com tranquilidade as atividades escolares. Foi o 

que registramos do convívio nessa sala de aula.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Pretendemos com este estudo verificar as estratégias de mediação de leitura utilizadas  

pela professora de  Ciências na turma do 7º ano da escola pública da cidade de Mariana. Tal 

escolha se deve ao fato dela ser a maior turma da escola, que se localiza na zona rural e 

possuía poucos alunos. Além do mais, os alunos dessa turma sabiam ler e eram mais 

participativos, o que ficou evidente durante as gravações das aulas.  

Sobre a prática de leitura desenvolvida pela professora, pudemos observar que  atividades 

de leitura foram realizadas em todas as aulas, utilizando diferentes estratégias de mediação, e 

em diferentes momentos. Em algumas, aulas as atividades de leitura ocorriam  em um único 

momento da aula, mas o mais frequente era a realização de mais de uma atividade de leitura 

durante as aulas, e com essas atividades diferentes objetivos  

Com referência à leitura de texto em voz alta, realizada pelos alunos, ocorreu somente em 

uma das aulas de maneira coletiva, com o objetivo de  avaliar e corrigir uma atividade, e nas 

aulas restantes, era a própria professora que lia para os alunos. Às vezes, ela lia os textos e às 

vezes fazia leitura de pequenos tópicos e imagens presentes em slides para apresentação do 

conteúdo. 

  A leitura silenciosa também  mostrou-se pouco presente, e ocorreu somente em uma aula, 

momento em que a professora solicitou que os alunos realizassem a leitura de um texto para 

responder a algumas questões.  

 Já a leitura de textos não verbais foi realizada em todas as aulas e eram apresentadas 

principalmente por meio de slides e utilizados como recurso para visualização e 

conceitualização dos conteúdos. Assim, a professora utilizava os slides com imagens e 

pequenos textos para realizar uma síntese oral do que estava sendo trabalhado. 

A respeito do livro didático, estava sempre presente nas aulas de Ciências dessa turma, 

principalmente, para a realização e correção de exercícios, mas não para a leitura de seus 

textos escritos. Em  nenhum  momento, pudemos observar a leitura dos textos do livro 

didático. Por outro lado, a  professora utilizava outros materiais complementares para a 

leitura, além do livro didático , como cópias de textos de outros livros didáticos e materiais 

elaborados por ela. Quanto a estes impressos utilizados pelos alunos, obtivemos acesso a um 
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texto reproduzido de um livro didático, a letra de uma música em inglês e sua tradução, uma 

atividade reproduzida de um livro didático e uma atividade denominada mapa conceitual 

também elaborado pela professora (vide anexo). 

Assim, considerando esse material didático usado nas aulas, procuramos verificar como se 

dava a interação da professora com os estudantes,  ou melhor como esse material era utilizado 

como estratégia de mediação de leitura. Para efeito de análise, denominamos episódio. E 

como categorias de análise, utilizamos as estratégias de mediação de leitura mais recorrentes 

nas aulas, conforme identificadas por Solé (1988), Kleiman (2002), Coscarelli (2013) .São 

elas:  

 Estabelecer objetivos para a leitura; 

 Antecipação do tema ou ideia principal a partir de elementos paratextuais, como título, 

subtítulo, exame de imagens, e saliências gráficas entre outros; 

 Monitorar a compreensão através de questionamentos; 

 Motivação para a leitura; 

 Levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto; 

 Utilização de inferências; 

 Leitura em voz alta; 

 Relação de novas informações ao conhecimento prévio; 

 Identificação de referências a outros textos; 

 Utilização do registro escrito para melhor compreensão; 

 Troca de impressões a respeito do texto lido. 

 

Os sinais gráficos apresentados abaixo baseiam-se em Marcuschi  (2000) os quais usamos 

ao transcrever os textos obtidos oralmente. São eles: 

/ - interrupção 

(...) – pausa 

[...] fala simultânea 

Palavras escritas em maiúsculas: ênfase 

T: turnos de fala 
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4.1-Episódio 1 : A origem dos seres vivos 

 

Para efeito de análise, chamamos de episódio, a abordagem deste conteúdo. Assim, no 

31 de julho de 2014 , observamos a primeira aula na turma do 7º  ano.  

Ao chegar à sala, a professora deu boa tarde aos alunos , solicitou que organizassem as 

carteiras em semicírculo e retirassem os materiais para dar início à aula. Pediu que todos 

abrissem os cadernos e anotassem a data da realização da atividade.  

Em seguida, ela distribuiu cópias de um material para a turma dando início às 

atividades. O início da aula foi marcado pela solicitação da professora para que os alunos 

observassem o texto fotocopiado do livro didático  Construindo Consciência que ela 

distribuira.  Os diálogos dessa aula giraram em torno da leitura e discussão do texto didático 

Histórias sobre a origem dos seres vivos. 

Para melhor visualização das interações estabelecidas nessa aula, registramos no 

quadro a seguir as falas de ambos: alunos e professora sobre um texto de um livro didático, e 

nossos comentários. Assim que todos estavam de posse do material, a professora explicou que 

trabalhariam com o texto e também usariam o caderno para realizar anotações . Dessa 

maneira, ela chamou a atenção para o material que seria lido e para os passos de  como a 

leitura seria trabalhada, esclarecendo que, ao final da leitura os alunos deveriam responder 

coletivamente a um questionário , conforme registramos neste quadro:  

 

Quadro 1: Episódio 1- A origem dos seres vivos 

 

T Participantes Discurso Comentários 

1 Professora 
vamos abrir o caderno de ciências ( ... ) 

põe a data de hoje 31 de julho / 

 

2 João na folha ou no caderno?  

3 Professora no caderno/  

4 Emanuele que mais que é pra colocar?  

5 Professora data /  

6 Professora 
pronto? então nós vamos trabalhar assim 

ó: caderno, texto, o tempo todo, caderno, 

texto (...) certo? então a primeira coisa 

Faz gestos 

mostrando o 
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que a gente vai fazer é folhear o texto pra 

eu mostrar algumas coisas que a gente vai 

tá respondendo tá? então ó, acompanha 

na página aqui tá bom? embaixo aqui ó 

(...) então a gente vai começar na página 

125 e lá na página 126 tem cinco 

perguntinhas pra gente poder responder 

(...) certo? então ó, essas perguntas  nesse 

caso aqui ela  não tem não, mas 

normalmente tem um nome ne? certo? na 

página 128(...) a gente vai fazer uma 

leitura e na página 128 tem algumas 

questões pra gente fixar o que a gente leu 

anteriormente, tá? e tem outra aqui, faça 

em seu caderno, onde tem uma série de 

questões que nós vamos responder 

sempre pra fixar a matéria que a gente leu  

anteriormente, ok? depois, aí no caso, 

amanhã, eu vou passar algumas dessas 

questões pra vocês fazerem sozinhos em 

casa pra gente corrigir na semana que 

vem (...) belezinha? então vamos 

começar a aula (...) teoria sobre a 

evolução dos seres vivos (...) todo mundo 

tá nessa página 125 aí? 

caderno e o texto 

 

 

 

 

 

Aponta as páginas 

do material 

 

 

 

 

7 Todos sim [ ... ]  

8 Professora 

então tá ( ... ) acompanha a leitura então    

( ... )observem os animais representados 

nestas imagens ( ... )  identifiquem as 

semelhanças e as diferenças entre eles       

( ... ) como podemos explicar que animais 

tão diferentes possuem características 

comuns? primeira coisa, a gente vai fazer 

a análise dessas figuras (... ) vocês 

conhecem esse bicho que tá representado 

nessa figura aqui de cima ó? 

 

 

Aponta figuras no 

texo 

A professora lê o 

texto do livro 

Construindo 

Consciências da 

página 125 

Inicia a análise 

das figuras 

9 Bruno sim ( ... )  eu já vi num desenho ( ... )  

10 Professora 
chama anêmona do mar né? naquele 

PROCURANDO NEMO (... ) tem né? e  

esse bicho aqui? 

Aponta uma 

figura no texto 

11 Bruno estrela-do-mar /  

12 Professora 
estrela-do-mar né? E esse outro aqui? que 

é isso aqui? 

Aponta uma 

figura no texto 
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13 Todos peixe /  

14 Professora um peixe ( ... ) E a de cá? 
Aponta uma 

figura no texto 

15 Todos um papagaio /  

16 Professora um papagaio ( ... )  e esse outro aqui ó? 
Aponta uma 

figura no texto 

17 Todos aranha /  

18 Professora 

BELEZA (...) DÁ UMA OLHADINHA 

AÍ COM CALMA ( ... )  tenta identificar 

alguma coisa semelhante neles e algumas 

diferenças, pra gente poder anotar ( ... ) 

pra gente poder conseguir responder essa 

questão que tá aí embaixo ( ... )  BORA 

LÁ QUE EU VOU FAZER UMA 

DIVISÃO AQUI, ENQUANTO VOCÊS 

ESTÃO FAZENDO ESSA ANÁISE AÍ  

( ... ) OLHA – PRA – FI-GU-RA-A ( ... ) 

e aí? o que tem em comum? 

 

Dirige-se ao 

quadro e faz 

anotações 

 

 

 

Chama a atenção 

19 Emanuele asas /  

20 Professora todos têm asas?  

21 Todos NÃO  [...] 
Respondem 

simultaneamente 

22 Henrique todos são animais /  

23 Professora 
todos são animais ( ... ) todos eles são 

animais / 

A professora 

escreve no quadro 

as respostas dos 

alunos. 

24 Bruno todos são seres vivos?  

25 Professora 
ah, muito bem ( ... ) TODOS ELES SÃO 

SERES VIVOS ( ... ) 

 

26 Bruno todos nascem, crescem, reproduzem/  

27 Professora 

é Bruno ( ... ) Já inclui aqui né? todos 

nascem, crescem, reproduzem, morrem, 

comem, bebem água ( ... )  aquilo que a 

gente discutiu no começo do ano, lembra 

Aponta para toda 

a turma, 

aguardando 
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né? hã? respostas 

28 Henrique 
pode comparar uns com outros ou tem 

que fazer / 

 

29 Professora NO GERAL (...)  

30 Henrique 
É (... ) o papagaio pode falar e os outros 

não podem? 

 Aluno refere-se à 

imagem do texto 

31 Professora 
mas seria diferença né? se eu pegar aqui 

uma diferença / 

 

32 Emanuele o papagaio com o peixe e o papagaio /  

33 Henrique não (... ) a aranha com o papagaio, não é /  

34 Professora 

a capacidade de emitir sons né? porque a 

estrela-do-mar não faz barulho não né? A 

anêmona do mar também não    (... ) O 

peixe o máximo que ele faz é / 

Emite som com a 

boca 

35 Todos  Risos 

36 Professora 
não é? tem mais alguma coisa diferente aí 

que vocês veem? 
 

37 Gabriele asas, penas /  

38 Professora formato do corpo pode ser? 
Escreve no 

quadro 

39 Todos ahãm /  

40 

 
Emanuele 

diferentes é (... ) tipo vivem em cima do 

mar / 
 

41 Professora ahhh (... )  diferentes hábitats (... ) hum / 

 

Escreve no 

quadro 

42 Gabriele não é habitas não?  

43 Professora 
é (... ) corpo, habitats diferentes (... ) mais 

alguma coisa que vocês conseguem ver 

aí? 

Escreve no 

quadro 

44 Henrique alguns caçam e outros são caçados?  
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45 Professora 
HUMMM (... ) pode ser(... ) hum? Que 

mais? 

 

46 Henrique todos eles comem?  

47 Professora 
AHHH (... ) todos eles comem ( ... ) né, 

eles são seres vivos ( ... ) então vamos 

encher aqui ó ( ... )  Todos eles nascem / 

Escreve no 

quadro. 

48 Alguns alunos 
crescem, crescem, reproduzem e morrem  

/ 
 

49 Professora 

AH MAS ANTES DE MORRER ELES 

FAZEM MUITA COISA (... ) AH MAS 

FAZEM COISA DEMAIS DA CONTA     

( ... ) que mais que eles fazem? 

Escreve no 

quadro 

50 Gabriele morrem /  

51 Professora morrem ( ... )  hã? 
Escreve no 

quadro 

52 Henrique reproduzem e morrem /  

53 Emanuele reproduzem / 
Professora bate 

uma palma 

54 Ariane reproduzem /  

55 Gabriele alimentam /  

56 Professora antes aqui tem outra coisa também né? 
Escreve e aponta 

no quadro 

57 Bruno dá uma dica aí né ( ... )  Desenvolvem/  

58 Professora ele só come?  

59 Bruno não /  

60 Gabriele BEBE ( ... )  

61 Professora AH ( ... )  BELEZA ( ... )  

62 Bruno ELEEE ( ... )  

63 Professora hã /  

64 Bruno muda de cor?  

65 Professora hã? NÃO EU NÃO ESCUTEI ( ... ) ah 

tem uma coisa que é característica dos 
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seres vivos né? 

66 Emanuele respiração?  

67 

 
Professora ah, eles respiram ( ... )  que mais? 

 

Escreve no 

quadro 

68 Bruno locomovem?  

69 Professora 

ISSSOOOO QUE EU TAVA 

QUERENDO ( ... ) ! eles se locomovem 

né? e depois que eles fazem tudo isso, 

não tem mais nada pra fazer aí eles 

morrem, né? certinho? aqui nas 

diferenças, tem alguma coisa que vocês 

queiram acrescentar? tem mais alguma 

coisa diferente aí? 

Escreve no 

quadro 

70 Gabriele 
ALGUNS SÃO GRANDES, OUTROS 

SÃO PEQUENOS ( ... ) 

 

71 Professora 
alguns são grandes, outros são pequenos 

né? o formato do corpo / 

 

72 Emanuele alguns têm espinhos, outros não /  

73 Professora AHHH ( ... )  o formato do corpo/  

74 Gabriele NÃO TEM MAIS NADA ( ... )  

75 Ariane é /  

76 Professora tem um negócio legal ( ... )  hã?  

77 Emanuele bico ( ... )  Tem bico /  

78 Professora 
FORMATO DO CORPO ( ... )  é uai, né? 

formato do corpo / 
Todos riem 

79 Bruno PROFESSORA ( ... )  

80 Professora FALA MEU FILHO ( ... )  

81 Bruno PODE DEIXAR ( ... )  

82 Professora 

então vamos voltar lá na pergunta que 

estava lá no começo (... )  como podemos 

explicar que animais tão diferentes ( ... )  

a gente vê as diferenças só de olhar né? é 

Aponta o quadro 
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(...) possuam características comuns? 

OLHA O TANTO QUE A GENTE 

LISTOU ( ... )  como é que a gente pode 

explicar isso? vocês tem uma ideia? 

83 Gabriele 
ah porque eles são seres vivos?  é  ( ... )  

isso mesmo ( ... )  seres vivos / 

 

84 Professora 

é ( ... )  mas porque  a gente tem tantos 

seres vivos iguais as plantas por exemplo, 

será que elas tem né, o que a gente tem 

em comum? como que pode ser esse 

tanto de coisa comum que a gente tem, 

nós e as plantas, pra sermos seres vivos, 

se a gente é tão diferente     ( ... )  como é 

que pode isso? é esta questão que esse 

capítulo tentar responder ( ... )  certo? 

então ó, trocando ideias ( ... )  histórias 

sobre a origem dos seres vivos ( ... )  aí a 

hora que eu ficar muito cansada eu vou 

passar a leitura tá? é de livre e espontânea 

pressão, beleza? tá? 

leia a seguinte história que revela o jeito 

de um povo indígena contar sua origem e 

a origem do mundo ( ... )  então quem tá 

contando essa história que nós vamos ler? 

Aponta o quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora indica 

a leitura 

85 Gabriele indígena /  

86 Professora 

os povos indígenas né? alguém do povo 

indígena lá / 

o criador, cujo coração é o Sol, tataravô 

desse Sol que vemos, soprou seu 

cachimbo sagrado e da fumaça desse 

cachimbo se fez a mãe Terra ( ... )  

chamou sete anciães e disse: gostaria que 

criassem ali uma humanidade ( ... )  os 

anciães navegaram em uma canoa que era 

uma cobra de fogo pelo céu; e a cobra-

canoa levou-os até a Terra ( ... ) logo eles 

ali depositaram os desenhos-sementes de 

tudo o que viria a existir  (... )então eles 

criaram o primeiro ser humano e 

disseram: você é o guardião da roça ( ... ) 

estava criado o homem  (... )  o primeiro 

homem desceu do céu através do arco-íris 

em que os anciães se transformaram ( ... ) 

seu nome era Nanderuvuçu, o nosso Pai 

 

 

A professora lê o 

texto do livro 

Construindo 

Consciências da 

página 125 
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Antepassado, o que viria a ser Sol ( ... ) e 

logo os anciães fizeram surgir das Águas 

do Grande Rio Nanderykei-cy, a nossa 

mãe Antepassada ( ... )  depois que eles 

geraram a humanidade, um se 

transformou no sol, e a outra, na Lua. São 

nossos tataravôs (... ) discuta com seus 

colegas as seguintes questões e registre 

em seu caderno as conclusões do grupo   

( ... )  então vamos voltar lá atrás ( ... )  e 

aí eu queria que vocês colocassem escrito 

no caderno de vocês assim ó, página 126, 

porque a partir daquilo que a gente 

discutir vocês vão escrever a resposta no 

caderno ( ... ) Certo? Pronto? 

 

 

 

 

 

 

A professora 

termina a leitura e 

indica a próxima 

atividade 

 

87 Gabriele só página 26? 
A colega ao lado 

corrige a página 

88 Professora 

só página 126 ( ... )  que outras 

explicações sobre a origem do ser 

humano vocês conhecem? quem quer 

falar sobre isso? eu conheço uma ( ... )  

que fala que o ser humano veio de 

extraterrestres/ 

A professora lê as 

perguntas no 

livro. 

89 Gabriele quê?  

90 Professora 
é ( ... )  por que aqui falou que o ser 

humano surgiu do casamento do Sol com 

a Lua né? 

 

91 Gabriele aham /  

92 Professora 
não é? não foi isso que a gente acabou de 

ler? 

 

93 Alguns alunos aham /  

94 Professora 
um veio do Sol, e quem era o Sol? o 

homem ou a mulher? 

 

95 Todos o homem /  

96 Professora e a Lua veio de onde?  

97 Emanuele deeeee ( ... )  como é o nome?  
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98 Professora 
saiu de dentro das águas e depois ela 

virou / 

 

99 Gabriele lua /  

100 Professora 

a Lua ( ... ) Quando eles tiveram os filhos 

que foram os homens, cada um foi ser um 

astro né? O homem foi ser o Sol e a 

mulher foi ser a Lua ( ... ) essa é uma 

explicação indígena para a origem do ser 

humano ( ... ) eu conheço essa que os 

seres humanos vieram dos extraterrestres 

( ... ) vocês conhecem outra? Vocês não 

vão a igreja não? 

 

101 Emanuele 
daquele negócio lá é ( ... ) que os homens 

foram feitos de barro / 

 

102 Professora HÃ ( ... )  

103 Emanuele 
aí depois ( ... ) diz que tirou não sei o 

que? 

 

104 Bruno ser humano veio da forma do macaco /  

105 Professora 
ah, ele sabe outra ali ( ... )  que o ser 

humano veio da forma do macaco / 

 

106 Emanuele 
aí depois sei lá professora ( ... )  eu só sei 

que (... ) não sei quem tirou uma das 

costelas e colocou não sei aonde / 

 

107 Professora vocês não sabem de Dara Cris não?  

108 Henrique adão e eva /  

109 Professora 

adão e eva. Hã ( ... ) ME CONTA 

SOBRE ESSES DOIS AÍ ( ... ) ME 

CONTA O QUE VOCÊS SABEM 

DESSES DOIS AÍ ( ... ) 

 

110 Henrique ah só sei que /  

111 Professora 

É você só sabe que a Eva comeu a maçã 

né? é né? ahhh ( ... ) DANADINHO         

( ... )  e aí Bruno, quem era o Adão e 

quem era a Eva? 

 

112 Bruno adão era o homem/  

113 Professora hã (... ) E aí como é que eles apareceram?  
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114 Bruno é diz que Deus fez um homem de barro/  

115 Professora e aí?  

116 Bruno 
aí eles tiveram filho ( ... ) O resto não sei 

não / 

 

117 Professora 
e a Eva? o Adão veio do barro, e a Eva 

veio de onde? 

 

118 Emanuele 

aí fessora, Deus fez os dois e falou assim 

( ... )  falou com Eva assim: vão nascer 

alguns frutos,só que você não pode comer 

a maçã envenenada / 

 

119 Professora HUMMM ( ... )  

120 Emanuele 
que a serpente envenenou ( ... )  aí ela vai 

comer a maçã/ 

 

121 Professora 

humm ( ... ) entendi ( ... )  então a gente 

viu aqui outras explicações sobre a 

origem do ser humano ( ... ) essa 

explicação que a Emanuele começou né? 

Bruno foi completando, ela fala de que 

quem criou o ser humano/ 

 

122 Emanuele Deus /  

123 Professora 

então escrevam aí ( ... ) escrevam o que 

vocês sabem dessa história ( ... )  eu sei a 

que veio dos extraterrestres ( ... )  sei que 

eles vieram na Terra ( ... ) 

A professora 

indica outra 

atividade 

124 Henrique tem que escrever a pergunta?  

125 Professora 
não ( .. ) só a resposta ( ... )  sempre só a 

resposta ( ... )  tá? 

 

126 Henrique aí só bota número 1?  

127 Professora 
número 1 ( ... )  Você colocou página 

126? 

 

128 Bruno 
professora, qualquer uma que a gente 

quiser ou / 

 

129 Professora 

a que a gente discutiu ( ... )  essa que 

vocês mais falaram que foi do Adão e 

Eva né? aí se você quiser colocar a que 

você colocou aí do macaco também pode 
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( ... )  pode marcar tempo? dois minutos   

( ... )  pode? 

130 Gabriele pode /  

131 Emanuele muito pouco fessora /  

132 Professora 

não é não ( ... )  as outras questões 2, 3, 

4,e 5 é pra fazer amanhã ( ... )  porque 

não falou aqui que a gente tem que 

discutir as respostas? como é que vocês 

vão discutir vocês e vocês mesmos né? 

então amanhã vocês vão trazer esse texto 

tá? e a gente vai fazer, vai terminar 

amanhã ( ... )  o que ficar faltando ( ... ) a 

gente vai fazer essa leitura e o que ficar 

faltando eu deixo pra vocês fazerem em 

casa / 

Risos 

 

Como vimos, essa transcrição é constituída de 132 turnos. Desse total, 62 turnos 

correspondem a intervenções da professora: ela aparece lendo para a turma, ora perguntando e 

corrigindo as respostas , ora organizando as falas ou endossando-as como corretas. Os alunos 

aparecem em 70 turnos, respondendo às perguntas da professora , questionando-a e 

manifestando suas dúvidas e opiniões. 

Na verdade, no início da aula, a professora dissera aos alunos que após a leitura, eles  

teriam que responder  a algumas questões, como  mostra o turno 6:  “então a gente vai 

começar na página 125 e lá na página 126 tem cinco perguntinhas pra gente poder 

responder “
 
. Assim, podemos observar , nesse turno, que a professora estabeleceu o objetivo 

da atividade de leitura, que no caso, é fixar o conteúdo e  responder a um questionário.O 

projeto didático dos autores do livro do qual a professora retirara a fotocópia do texto é levar 

aos alunos à compreensão das explicações sobre a diversidade de vida. No entanto, em um 

primeiro momento, ela enfatizou a  leitura como uma tarefa para responder às perguntas de 

um questionário. Ela não fez  previsão do conteúdo a ser trabalhado e não sinalizou o que os 

alunos encontrariam ao longo do texto.Não se referiu ao que seria lido, mas que a leitura e a 

execução das questões visavam à fixação  do conteúdo, reforçando a ideia de treino/memória 

e controle da leitura mediante o questionário que deveria ser respondido após o trabalho com 

o texto.  

 Por outro lado, ainda nesse turno, pudemos observar que a professora ao mesmo 

tempo em que solicitou aos alunos que folheassem o texto, antecipou o tema ou ideia 
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principal do próximo trabalho, ao fazer a leitura do  título : Teoria da evolução dos seres 

vivos, texto que seria lido posteriormente. 

 Passando para o turno 8, antes da leitura do texto didático Histórias sobre a origem 

dos seres vivos, a professora fez uma leitura em voz alta  de questões que antecediam  o texto 

principal do material produzido como: observem os animais representados nestas imagens. 

Identifiquem as semelhanças e diferenças entre eles. Como podemos explicar que animais tão 

diferentes possuam características comuns? Nesse turno, a professora seguiu o projeto autoral 

do livro ao ler as perguntas para o estabelecimento do diálogo , antecipando o conteúdo da 

aula. No que concerne à leitura, Bakhtin ( 2007) propõe um processo de interação entre o 

leitor, o texto e o autor tal como a leitura interativa a concebe. Tomando a leitura como um 

ato de interação entre os sujeitos, esse estudioso suscita a relação de cooperação entre esses 

três elementos uma vez que, no processo de produção de sentido, as significações são 

edificadas por meio das informações elaboradas por cada um desses três elementos. Isso, 

segundo Freitas (2005), é necessário porque um leitor, para se tornar protagonista do processo 

de compreensão, precisa aceitar a colaboração dos outros, pois somente outra consciência 

pode compreender o que o locutor enunciou e atribuir sentido ao enunciado. 

 Nessa perspectiva, a tentativa da professora com o estudo do texto é levar os alunos à 

construção de sentidos usando as perguntas e leitura de imagens. Assim, a partir das 

orientações do texto, ela solicitou que os alunos observassem as imagens e identificassem 

semelhanças e diferenças entre os animais. Nesse turno, depois da leitura das perguntas, ela 

reformulou-as na tentativa de garantir a compreensão de todos sobre as imagens presentes no 

texto.Ainda nesse turno, ela apresentou outras perguntas aos alunos, na tentativa de monitorar 

a leitura.  Em alguns momentos ela ouviu os alunos, e em outros, complementou o que foi 

dito por eles. A propósito, segundo Coiro e Dobler  ( 2007 ) , monitorar a compreensão é uma 

estratégia muito importante e envolve o uso consciente e estratégico de avaliação e 

autorregulação durante a leitura, para que o leitor possa verificar sua compreensão do texto 

lido. 

Além dessas perguntas, ainda no turno 8,  a  professora fez outras para ativar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema a ser estudado, como uma estratégia para 

orientar a leitura. Assim, lendo as imagens, eles explicitaram o que sabiam sobre os animais 

presentes no texto, apresentando os conhecimentos que já possuíam. Dessa forma, eles 

puderam expressar seus conhecimentos que foram anotados no quadro da sala.  
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Já nos turnos 10 e 11, observamos traços de intertextualidade associados ao 

conhecimento de mundo dos alunos com outros textos como televisivos . Por exemplo, ao 

apontar a figura de uma anêmona do mar, a professora  referiu-se ao desenho animado 

Procurando Nemo. E, então, os alunos conseguiram  relacionar o animal ao conhecimento de 

mundo que possuíam 

A esse respeito, consideramos essa relação do conteúdo com outros textos, como 

televisivos, uma categoria de análise que emergiu do trabalho da professora com textos em 

sala de aula. Ela procurou relacionar o tema estudado , não somente aos conhecimentos 

prévios dos alunos mas, principalmente a outros contextos. No caso do desenho animado, eles 

são dinâmicos, e muito vistos pelos alunos em momentos de lazer, logo foram incorporados 

ao seu trabalho de leitura. Na visão de Coscarelli            ( 2003 ), o surgimento desses novos 

textos provocou mudanças na concepção de texto, assim que passou a envolver música, 

imagem e movimento. Segundo a autora, essas alterações exigem do leitor outras habilidades 

e competências, consequentemente a construção de outros letramentos.  

Neste ponto, parece-nos importante ressaltar que, na entrevista com a professora sobre 

essa aula, ela demonstrou surpresa ao perceber que os alunos conheciam a anêmona do mar. 

Perceber isso só foi possível a ela, por ter dado espaço aos alunos para realizarem inferências, 

utilizando seus conhecimentos prévios, estabelecendo relações com o texto e com as imagens 

para recriar sentidos do próprio texto.  

Com referência ao turno 18, a professora iniciou uma nova atividade, solicitando que 

os alunos observassem as semelhanças e as diferenças entre os animais em questão. 

Novamente ela deixou claro que a leitura e comparação das imagens tinha por objetivo 

responder à pergunta presente no texto: como podemos explicar que animais tão diferentes 

possuam características comuns? 

Resumindo, do turno 19 ao turno 26, os alunos apontaram as semelhanças entre os 

animais presentes no texto, como papagaio, anêmona do mar, estrela do mar, peixe  e aranha. 

Ela ouviu os alunos , monitorou a compreensão apresentando perguntas sobre   as imagens e 

anotando as respostas no quadro. No turno  27, mais uma vez, assistimos à emersão de uma 

categoria das aulas dessa professora, quando ela contextualizou e resgatou aulas anteriores 

dizendo: “...aquilo que a gente discutiu no início do ano”. A intenção dela era que os alunos 

relembrassem o conteúdo trabalhado e interagissem para a construção da compreensão 

textual. Ao recapitular  aulas anteriores, ela ligou idéias e  experiências e, na hora da leitura, 
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preparou os alunos para o novo conteúdo, ativando novamente o conhecimento prévio dos 

alunos, realizando uma revisão, um reforço de conceitos já estudados. 

 Já no turno 30, um aluno quis saber a diferença entre o papagaio e outros animais. A 

professora abarcou a questão proposta do aluno destacando a diferença dos sons entre os 

animais como observamos no turno 34. 

Passando para o turno 84, a professora retomou a questão da aula apresentando duas 

perguntas sobre as semelhanças entre as plantas e os seres humanos.Em nossa opinião, as 

perguntas apresentadas eram cruciais para o entendimento do capítulo e para uma aula de 

Ciências. Podemos considerá-las importantes estratégias de leitura. Fazendo isso, ela buscou 

motivar os alunos a lerem o texto, para que, ao final conseguissem responder às questões. 

Observamos também, que ao apresentar uma pequena introdução do texto, a professora 

acabou apontando o conteúdo que seria tratado no decorrer da leitura. 

Ainda nesse turno, a professora convidou os alunos para a leitura do tópico , nós 

inclusivo,  “então quem tá contando essa história que nós vamos ler?” 

No turno 86, a professora fez uma leitura em voz alta, sem ser interrompida sendo 

acompanhada, silenciosamente, pelos alunos em seus textos. Encerrada a leitura, a professora 

indicou uma próxima atividade baseada na leitura e discussão do texto. A propósito, segundo 

Chartier (2001), em suas investigações, essa prática de leitura, durante os séculos passados, 

esteve voltada para a compilação de preces e memorização. Esse modo de ler imprime uma 

forma de controle sobre o conhecimento a ser transmitido. A leitura do mundo escolástico, 

expressão utilizada pelo autor, refere-se ao ritual  da leitura em voz alta, que dita a palavra 

como se estivesse vinculada a uma oração. A ideia é que as intenções do texto sejam 

compreendidas pelos leitores de uma única maneira, a correta, pois a interpretação do leitor é 

aquela desejada pelo autor. Por sua vez, Hébrard (1990) ressalta que tal modelo pedagógico 

tem origem nos ensinamentos da igreja católica, de dogmas como a fé vem do ouvido e da 

figura  do religioso como mediador  entre a escritura e os fiéis. 

Mais uma vez, resumindo do turno 86 ao 100, a professora retomou o texto, destacou 

as informações mais relevantes e realizou uma síntese oral das ideias principais. Ela fez 

perguntas  muito diretas e elaboradas sobre o texto,  indicando o caminho da leitura.  

E, do turno 100 ao 122, a professora conversou com os alunos sobre a origem do ser 

humano. Ela retomou a explicação indígena presente no texto e, como exemplo, acrescentou: 

“eu conheço essa que os seres humanos vieram dos extraterrestre.” Assim, abriu caminho 

para que os alunos pensassem em outras possibilidades. Nesses turnos, ela permitiu que os 
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alunos falassem sobre o que sabiam sobre a origem do ser humano, ativando, assim, o 

conhecimento prévio. Analisamos que, com esse diálogo conduzido pela professora, ela 

preparou os alunos para responderem às perguntas propostas no material didático. 

Quanto ao turno 123, a professora propõs que os alunos respondessem às perguntas 

presentes no final do texto, observando a leitura e discussão realizadas em sala de aula. As 

questões eram dissertativas e baseavam-se na leitura do texto, mas,  principalmente, na 

opinião dos alunos sobre a origem do ser humano, como apresentadas abaixo:  

 Que outras explicações sobre a origem do ser humano você conhece? 

 O que você entende por evolução? 

 A explicação tupi-guarani para o aparecimento do ser humano na Terra apresenta 

alguma ideia de evolução? 

 Para você, a evolução ainda está acontecendo ou é um processo que ocorreu em um 

passado distante? 

 Você acha que a evolução dos seres vivos tem alguma relação com a  reprodução ?  

Como a aula estava no final, a professora propôs que os alunos respondessem às questões 

em casa para discussão na aula seguinte.  

 

4.1.1- Síntese do episódio  

 

 O texto utilizado nesta aula foi um texto didático fotocopiado do livro didático 

Construindo consciências. A leitura desse texto teve por objetivo, fixar o conteúdo e, ao final, 

os alunos responderem a um questionário. Esse objetivo foi esclarecido aos alunos, antes da 

realização da leitura.  A professora deixou claro também, como seria desenvolvida a leitura e 

leu o título do texto para motivar os alunos para a leitura.  

 Feito isso, a professora primeiramente fez uma leitura de imagens que antecediam 

texto escrito. Durante a leitura os alunos eram levados a discutirem as comparações, 

semelhanças e diferenças entre alguns animais. Nesse processo, a professora  sugeriu que os 

alunos observassem as imagens, fez perguntas, ouviu os alunos, permitindo a manifestação 

dos conhecimentos deles sobre o tema em pauta.  Partindo desse dialogo, a professora criou 

um quadro com as características citadas pelos alunos.  

A propósito, a leitura de imagens é uma estratégia muito importante nas aulas de 

Ciências, aliás muito presente nas aulas dessa professora. Na verdade, a imagem é um texto e 
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os professores necessitam ensinar os alunos a ler esse tipo de texto. Como vimos, é o que essa 

professora tentava: grande parte da aula trabalhava a leitura de  imagens com os alunos. 

Depois do registro no quadro, a professora leu todo o texto em voz alta, sem 

interrupções e acompanhada pelos alunos. Embora, nesse episódio, a professora chame a 

atenção dos alunos para as imagens,ela não explora a apresentação gráfica, os elementos pré-

textuais do texto didático. Os elementos textuais: metáforas e analogias, nomeação, 

comparação e exemplificação , características dos textos didáticos, também não foram 

ressaltados.  

Após a leitura, ela propôs uma discussão sobre o texto para então, os alunos 

responderem as perguntas propostas no livro-texto, por exemplo a pergunta o que vocês 

entenderam do texto, não foi realizada pela professora . Mas ela fez outras perguntas que 

proporcionaram a troca de impressões a respeito do texto lido e  que mostraram aos alunos o 

caminho para responder ao questionário. Assim, para respondê-las, eles ou retomavam o 

texto, ou recorriam aos seus conhecimentos prévios sobre o assunto tratado. Cosideramos as 

perguntas feitas pela professora,  importantes para uma aula de Ciências e também como 

estratégia de leitura, pois incentivam a participação dos alunos. Uma estratégia também  

muito presente e que aflorou nas aulas dessa professora foi a síntese oral do assunto 

trabalhado. Nessa aula, através dos questionamentos, a professora  trabalhou com a síntese 

oral do texto, destacando as ideias mais relevantes. Para garantir a compreensão da leitura, ela 

reformulou o texto tornando-o intelegível a todos. Considerando que a maior parte dos textos 

escritos e informações orais relativos às aulas de Ciências são informativos, a discussão sobre 

a leitura e a síntese oral  foram extremamente importantes  para a compreensão das ideias 

centrais do texto. 

Uma estratégia que também nos chamou a atenção nesse episódio e foi fundamental, 

foi a professora relacionar o conteúdo em pauta com os textos televisivos. Afinal, muitos 

conceitos relacionados `a ciência são  veiculados pela televisão. Nesse episódio, percebemos 

que a professora indicou traços de intertextualidade associados ao conhecimento prévio dos 

alunos sobre esses textos e conseguiu um resultado satisfatório, pois os alunos conseguiram  

relacionar um animal que estava em questão ao desenho animado a que eles assistiram.  

Por fim, nesse episódio, observamos que a professora lia com os alunos e que a leitura 

fazia parte da prática pedagógica dessa turma. As estratégias de leitura mais usadas pela 

professora e que levaram a participação dos alunos foram: o levantamento dos conhecimentos 

prévios sobre o assunto, a antecipação do tema a partir de elementos paratextuais, o 
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monitoramento da leitura mediante questionamentos, o uso de previsão e inferência, a leitura 

de imagens , a síntese oral das principais ideias do texto e a utilização de registro escrito.  

 

4.2- Episodio 2  :  Os animais invertebrados 

 

O estudo sobre invertebrados iniciou-se, no 7º ano, no dia 15 de agosto de 2014.   A 

professora, como de costume, organizou a turma, solicitou aos alunos que abrissem os 

cadernos e colocassem a data no alto da página. Em seguida, explicou à turma que utilizaria 

um novo equipamento de projeção de imagem, uma  tela interativa. Então, ligou o 

equipamento e  solicitou a todos que  não a criticassem, caso cometesse alguma gafe, pois 

estava utilizando  o aparelho pela primeira vez. E deixando transparecer sua satisfação em 

utilizar novas ferramentas para ilustrar suas aulas, brincou dizendo que é errando que se 

aprende.  

 Os alunos, atentos e curiosos com o início da projeção ficaram com os olhos vidrados 

na tela, aguardando o início da aula. Mas antes, ela explicou que a aula seria sobre os animais 

invertebrados que todos prestassem a atenção e as anotações seriam livres, mas, ao final da 

aula, ela daria um visto nos cadernos dos alunos que tivessem copiado as explicações. Assim, 

todos atentos abriram os cadernos e prepararam para anotar. O quadro a seguir descreve como 

a professora conduziu essa aula: 

  

Quadro 2: Episódio 2 – Os animais invertebrados 

 

T Participantes Discurso Comentários  

1 Professora 

a gente viu no primeiro bimestre os 

organismos mais simples que são as 

bactérias, os protistas, algumas 

doenças que são causadas por esses 

organismos e vimos no segundo 

bimestre um grupo importante 

também que é o grupo das plantas 

(... ) e agora a gente vai entrar no 

grupo dos animais (... ) então a gente 

já estudou o reino monera, o protista, 

o reino dos fungos e o reino plantae   

( ... ) então a gente vai estudar agora 

o último reino que é o reino 

metazoa, que é o reino dos animais, 

começando com o primeiro grupo 

A professora inicia 

a apresentação do 

1º. slide: Introdução 

aos 
INVERTEBRADOS 
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que é o grupo dos invertebrados (... ) 

podemos começar? 

 

2 Todos sim / 

 

 

3 Professora 

esse grande grupo dos invertebrados 

apresenta duas características  

principais e essas duas 

características são  importantes  e a 

gente precisa pensar nessas duas 

características como sendo para o 

grupo inteiro ( ... ) a primeira delas é 

que eles são animais que tem o corpo 

mole e a segunda característica que 

eu coloquei aqui é que eles não tem 

esqueleto ( ... ) o que é esqueleto? 

 

 

Apresentação de 

slides  

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GRUPO

• CORPO MOLE;

• AUSÊNCIA DE ESQUELETO

Os alunos copiam 

no caderno. 

 

4 Todos Osso [...]  

5 Professora 

então os organismos invertebrados 

tem osso? 

 

 

 

 

6 Todos Não [...] Falam juntos. 

Balançam a cabeça 

7 Professora 

 

e se eles tem o corpo mole como 

vocês imaginam que é o corpo 

deles? 

 

 

8 Bruno igual a minhoca assim? Faz gestos com a 

mão  

9 Professora 

 

então será que a minhoca seria um 

invertebrado? 

 

 

10 Alguns alunos Sim  

11 Professora 

 

que outro exemplo vocês acham que 

seria desse grupo de invertebrados? 

 

 

12 Emanuele cobra /  

13 Professora cobra?  

14 Bruno barata /   
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15 Gabriele barata tem osso?  

16 Maria  lesma /   

17 Professora você já pisou na barata? A professora dirige-

se a aluna 

18 Gabriele 

 

já e não tem osso não / 

 

 

19 Professora 

 

 

AHH (...) Parece que tem osso, mas 

será que tem? Emanuele falou  da 

cobra / 

 

20 Emanuele tem osso /   

21 Professora 
a cobra é parente do jacaré ( ... ) 

jacaré tem osso? 

 

 

22 Todos tem [...] Falam juntos 

23 Professora então a cobra tem osso?  

24 Todos tem /  

25 Professora então a cobra é invertebrado?  

26 Todos Não [...]  

27 Professora 

 

porque invertebrado não pode ter  

esqueleto, não pode ter osso.  

Qual outro animal ? 

 

 

28 Emanuele caracol /   

29 Maria  lesma /   

30 Professora que mais?  

31 Emanuele mosquito /   

32 Bruno abelha /   

33 Gabriele aranha /   

34 Professora 

 

aranha também não tem osso não      

( ... )  mas como será que ela 

consegue andar? engraçado né? mas 

como ela consegue ficar em pé se ela 

não tem osso?Se você pensar em 

uma bailarina , dançando, ela fica na 

ponta do pé e levanta o pé lá no alto 

( ... )  ela consegue fazer isso então 
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ela tem osso ( ... )  e a aranha? 

vamos pensar nisso? 

 

35 Emanuele  forças na pata /   

36 Professora o que a aranha tem?  

37 Alguns alunos 

 

músculo /  

 

 

38 Professora 

vamos descobrir? E ai eu tenho 

alguns grupos que pertencem a esse 

grande grupão dos invertebrados (...) 

todos esses animais tem corpo mole 

e nenhum tem osso (...) vamos ver 

de maneira bem geral todos eles (...)  

o primeiro são os poríferos (...) 

vocês já ouviram falar? 

 

A professora 

continua explicando 

com o auxilio de 

um slide. 

Os alunos copiam. 

39 Todos NÃO [...] Falam juntos 

40 Professora 

 

vocês já viram alguma coisa assim? 

 

 

 

 

Mostra uma 

imagem 

 

41 Todos não [ ... ] 

 

Os alunos 

demonstram 

surpresa. 

42 Professora isso é um bicho /  

43 Maria parece uma planta /   

44 Professora 

o segundo grupo dos invertebrados 

são os cnidários (...) vocês já 

ouviram falar desse nome? vocês já 

viram isso aqui em algum lugar? 

 

 

 

Mostra uma 

imagem  
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45 Bruno raia?  

46 Emanuele alga/  

47 Professora 
água viva (...) já viram? de 

reportagem, filme / 

 

48 Todos já [...]  

 

Acenam 

positivamente com 

a cabeça.  

 

49 Emanuele eu já vi num filme /  

50 Gabriele eu vi em Barbie um dia de sereia /   

51 Professora 
AH É MESMO ( ... ) já viram esse 

bicho aqui? 

 

 

Mostra uma 

imagem 

 

52 Todos NÃO (...) 
Falam juntos 

 

53 Professora 

mas eu vou falar que vocês já viram 

esse bicho aqui (...) vocês lembram 

naquele texto que eu passei para 

vocês, que eu pedi para vocês 

identificarem as semelhanças e as 

diferenças de determinados grupos 

de bichos (...) achem ai a folha do 

texto que eu passei para vocês /  

Aponta para a 

imagem da   

anêmona do mar 

54 Maria  é a ultima folha professora? 

 

Os alunos recorrem 

ao texto trabalhado 

em aulas anteriores 
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55 Professora é a primeira. AQUI (...) é esse bicho 

aqui (...) 

 

Aponta a figura no 

texto de um aluno. 

 

56 Maria  
ESSE ANIMAL É A ANÊMONA 

(...) 

 

 

57 Professora 

 

essa anêmona do mar , quem vive 

aqui dentro? 

 

 

58 Emanuele peixe (...) tem um filme doooo / 

 

 

59 Professora 

 

PROCURANDO NEMO (...) aonde 

o Nemo vive? 

 

 

60 Maria numa anêmona /  

61 Professora 
No ESPANTA TUBARÕES 

TAMBEM TEM ( ... ) 

 

 

62 Bruno  
essa anêmona é ser vivo? 

 
 

63 Professora 

 

É um animal, um bicho ( ... ) então 

esses dois animais estão dentro 

daquele grupo dos cnidários, e ai eu 

vou falar para vocês as 

características desse grupo, explicar 

em detalhes ( ... ) eu queria achar o 

vídeo do Nemo, quando tem um 

monte de água-viva ( ... ) lembram 

dessa parte? 

 

 

64 Maria ah é /  

65 Professora 

 eu queria ter achado essa parte do 

vídeo no you Tube mas eu não 

consegui achar   ( ... ) o terceiro é 

dos platelmintos ( ... ) que bicho é 

esse , vocês conhecem? 

 

Aponta a imagem. 

 

66 Gabriele   
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lombriga? 

 

 

67 Professora 

Solitária ( ... ) e esse bichinho aqui 

teve um surto aqui na região ( ... ) a 

gente pega ele nadando na água ( ... ) 

xistose   ( ... ) então é esse bichinho 

aqui ô (... ) aqui tem o macho e tem a 

fêmea (... ) o outro grupo de animais 

que tem o corpo mole é o de 

nematelmintos ( ... ) que bicho é esse 

aqui? 

 

Os alunos copiam 

A professora aponta 

a imagem 

 

68 Maria lombriga /    

69 Professora 

moluscos,são os animais de corpo 

mole, representado aqui pelo caracol 

(...) mas não é só o caracol que esta 

dentro dos moluscos não, tem outros 

animais (...) o próximo grupo  é dos 

anelídeos (...) nós vamos estudar as 

minhocas e os outros animais desse 

grupo (...) e o outro grupo o dos 

artrópodes (...) OLHA QUE LINDA 

GENTE (...) 

Aponta  imagens. 

 

 

 

 

70 Henrique essa aranha é venenosa?  

71 Professora 

é venenosa (...) ADORO ARANHA 

(...) e o último grupo é dos 

equinodermos, representando aqui 

para vocês a estrela do mar (...) mas 

nesse grupo tem outros animais (...) 

então a gente vai estudar em detalhes 

Aponta imagens. 
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cada um desses grupos nas próximas 

aulas (...) eu vou abrir um vídeo aqui 

no computador, ele é curtinho e dá 

para vocês verem tá?  aqui vai 

mostrar como a água viva faz para se 

locomover (...)  tá dando pra ver 

agora? 

 

 

 

 

72 Todos 
SIM [...] Prestam atenção 

 

73 Professora 

conseguiram ver ela fazendo esse 

movimento? deu pra ver? pode 

passar de novo? então como que ela 

faz? ela puxa a água para dentro dela 

, quando ela expulsa a água ela 

consegue subir (...) tem um outro 

vídeo curtinho que eu quero mostrar 

pra vocês que é esse aqui (...) tá 

dando pra ver? 

 

Faz gestos com as 

mãos 

 

 

Exibe um vídeo 

74 Todos Sim [...]  

75 Professora 

vai mostrar como os tentáculos 

funcionam (...) esse aqui (...) viram 

como que ela faz? e aí para 

seguirmos com a matéria eu queria 

que vocês anotassem isso aqui (...) 

resumo sobre os capítulos do livro 

poríferos e cnidários e aí vocês vão 

fazer desenhos a mão (...) não é para 

fazer recorte e nem tirar xerox (... ) 

podem  anotar (...) o resumo é do 

livro de Ciências, dos capítulos 10 e 

11 (...) 

 

Exibe um vídeo 

 

Apresentação de um 

slide. Após a 
apresentação dos 
slides os alunos 
iniciaram a cópia. 

 

Esse episódio consta de 75 turnos. Desse total, 34 correspondem a intervenções da 

professora e 41 dos alunos. No turno 1 , a professora iniciou a aula recapitulando aulas e 

leituras anteriores, antes de introduzir o grupo dos animais invertebrados.  Ela auxiliou os 

alunos a lembrar do que já tinha sido estudado, antes de iniciar o novo tema. Nesse turno, 

observamos que ela utilizou, como indicador, o título do assunto que seria trabalhado e 

sinalizou o que os alunos encontrariam no decorrer da aula. 
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No turno 3,  a professora  fez a leitura do primeiro slide. Ela olhou para o slide e leu os 

tópicos com as principais características do grupo. Os alunos prestaram bastante atenção na 

fala dela, e também copiaram as explicações do slide em seus cadernos. Observamos que a 

professora não ordenava que os alunos fizessem anotações, que eram livres, mas, ao final da 

aula, aqueles que tivessem anotado, ganhariam visto, o que motivou todos a realizarem as 

anotações. E, assim, o trabalho continuou até o turno 37. A professora conversava com os 

alunos, monitorou a compreensão fazendo perguntas e os alunos respondiam, e, às vezes 

devolviam a resposta com outra pergunta.  

 Começando a aula, no turno 38, a professora explicou que apresentaria o grupo de 

invertebrados de maneira resumida em slides.  Frequentemente ela fazia sínteses orais em 

suas aulas. Assim, utilizando esse recurso, ela abria mão das leituras que poderiam ser 

realizadas no livro didático do aluno, e o conteúdo era apresentado de maneira resumida, mas 

complementado pelas discussões e realização de atividades.  

Afinal, só a partir do turno 40, que a professora começou a focalizar o tema em 

questão, apresentando a primeira imagem do grupo dos invertebrados. Ela apontou a figura  e 

perguntou aos alunos: “vocês já viram alguma coisa assim?” Os alunos  não reconheceram o 

animal , e ela informou que  se tratava de  um bicho. Ela não entrou em detalhes para explicar 

o animal, visto que ele seria estudado em detalhes, como dito por ela. Em seguida, ela 

apresentou  a  imagem do segundo grupo de invertebrados já no turno 44.  

 Do turno 44 ao turno 50, a professora apresentou  a imagem de uma água-viva e quis 

saber se os alunos já haviam visto esse animal em filme ou reportagem. Ela utilizou da 

intertextualidade para dialogar com os conhecimentos dos estudantes. A partir do momento 

em que a professora fez uso de  inferências e relacionou esse animal com a realidade dos 

alunos , ela conseguiu que eles percebessem que o animal lhes era familiar.  Isso ficou claro 

no turno 49, quando uma aluna levantou a mão ansiosa para falar e disse:  “eu já vi num 

filme”. 

  A propósito, como nos lembra Bakhtin (2007), o texto é um objeto em que os 

pensamentos dos homens se concretizam e servem como meio para a enunciação da sua 

subjetividade.Dessa forma, o texto concebido e a discussão em torno do texto recuperam os 

conhecimentos sócio-históricos de quem o lê, porque o texto enunciado concebe a língua 

como um exercício discursivo, (inter) subjetivo, cognitivo, concebido na e para a interação. 

Nessa perspectiva, a leitura é vista como uma atividade discursiva, que privilegia exercícios 

por meio dos quais os sujeitos leitores compartilham suas impressões sobre os diversos 



 
 

98 
 

discursos. Bakhtin (2007) reforça a importância de se considerar o contexto para gerar 

significado, uma vez que o cruzamento das compreensões dos participantes das trocas 

dialógicas realizadas por eles podem promover enunciações concretas, ou seja, estados de 

compressão do texto. 

 No turno 51, a professora continuou a leitura de imagens e apresentou imagens de 

animais, bem coloridas e chamativas, dentre elas, a imagem do Peixe Nemo presente em 

desenhos animados.  Assim, ela procurou chamar a atenção para o animal  invertebrado 

próximo ao peixe. Mas, mesmo servindo-se dos textos televisivos, os alunos não responderam 

às expectativas da professora e não conseguiram identificar o animal apresentado. Aliás, 

como assinala Martins (2002), as imagens são importantes recursos para a comunicação das 

ideias científicas. Além da importância como recurso para a visualização, elas contribuem 

para a integibilidade dos textos de Ciências e desempenham um papel imprescindível na 

constituição das ideias científicas e sua conceitualização.  

 Com referência ao turno 53, a professora continuou conversando sobre a imagem 

apresentada anteriormente utilizando outra estratégia para auxiliar os alunos na sua 

identificação. E, assim, retomou a leitura de um texto já trabalhado no geral , onde a figura 

desse animal em foco estava presente. Portanto ela se valeu da recapitulação, revisão e reforço 

de conceitos já estudados. E, desse modo, os alunos identificaram a imagem em questão, 

ancorados na recapitulação feita pela professora como mostra o turno 56: uma aluna, 

apontando em seu texto, reconhece que esse animal apresentado era a anêmona. Ela 

demonstrou surpresa por ter conseguido identificar o animal correlacionando-o à imagem ao 

desenho animado Procurando Nemo, A professora, em seguida, citou o exemplo de outro 

desenho animado, complementando a fala da aluna, como mostra o turno 61. (vide o quadro 

2) 

 Ainda no turno 61, e ao longo dessa sequência, a professora apresentou os demais 

grupos de invertebrados, por meio de slides para leitura de imagens e textos.  

 Já no turno 67, a professora contextualizou e relacionou o animal a realidade dos 

alunos, e citou uma doença causada  por ele e o surto que acometeu a região onde eles vivem. 

Alguns demonstraram ter conhecimento da doença e outros demonstraram espanto e 

curiosidade.Nessa perspectiva, o texto apresenta informações extralinguísticas capazes de 

aproximar o leitor do texto, visto que se relaciona ao discurso lido, às informações históricas e 

sociais tanto do leitor como das condições de produção nas quais o texto foi elaborado. Em 

toda a sequência, a professora apontou as imagens, fez perguntas que, na maioria das vezes, 
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atendiam às suas expectativas. Percebemos, nesses turnos, que os alunos ficaram curiosos e 

atentos, mas, tinham a preocupação em anotar as informações apresentadas pela professora 

para ganhar o visto no caderno ao final da aula.  

 No turno 71, a professora encerrou a apresentação resumida dos grupos de animais, 

explicando que seriam estudados em detalhes nas próximas aulas.  

 Nesse turno e na sequência, ela utilizou a leitura de outro tipo de texto: pequenos 

vídeos para leitura e interpretação de imagens. Eles foram utilizados para motivar os alunos e 

complementar o conteúdo. Mas, antes da apresentação, ela faz uma previsão sobre o que os 

alunos veriam dizendo: irão assistir  “Eu vou abrir um vídeo aqui no computador. Ele vai 

mostrar como a água viva faz para se locomover.” Apresentados  os vídeos, ela conversou 

com os alunos, monitorando a compreensão através de questões .  

 No turno 75, a professora sugeriu que os alunos fizessem um resumo com o apoio do 

livro didático utilizado por eles. Pela primeira vez, o uso do livro didático foi solicitado, com 

o objetivo de realizar uma síntese por escrito do conteúdo trabalhado. A professora sugeriu, 

também, que os alunos desenhassem alguns animais que foram estudados.  

 

4.2.1- Síntese do episódio 

 

 Neste episódio, a professora trabalhou o tema invertebrados, realizando uma síntese 

oral do conteúdo, apoiando-se na apresentação de slides e vídeos. 

 A professora iniciou a aula retomando a aulas anteriores , realizou a leitura do título 

do assunto , dando pistas aos alunos do tema que seria trabalhado .  

 No decorrer da aula, a professora realizou a leitura em voz alta para e com os alunos, 

principalmente durante a apresentação dos slides. Ela leu textos e imagens para os alunos. 

Durante a apresentação deles, ela monitorou a compreensão dos alunos fazendo perguntas, 

ativou o conhecimento prévio e fez referências resgatando  aulas anteriores.  Ela também fez a 

identificação de referências a outros textos estudados na aula anterior, criando uma ligação 

com o novo conteúdo em pauta.  

Observamos que as imagens foram muito exploradas pela professora sendo a leitura 

uma das estratégias mais presentes que motivaram a participação dos alunos, juntamente com 

as perguntas para monitorar a leitura.  

Como estratégia emergente da aula dessa professora, observamos a utilização de 

vídeos como recurso audiovisual. Assim, a professora ilustrou o conteúdo e problematizou 
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conceitos utilizando um recurso atraente e que chamou a atenção dos alunos. Como 

recomenda Marcelino ( 2004 ), o uso do vídeo como recurso pedagógico possibilita não 

somente o uso de palavras, mas também de  imagens.  

O uso de imagens nas aulas de Ciências constitui uma prática importantíssima para a 

construção do conhecimento dos alunos, pois não há ciência sem imagens. No entanto, essa 

linguagem precisa ser ensinada. Embora a professora identifique as imagens, a descrição das 

cores e formas, os sentidos atribuídos às imagens pelos alunos não é explorado. Os sentidos 

atribuídos às imagens pela professora estavam diretamente relacionados ao conceito estudado. 

No entanto, era necessário cotejar os sentidos sobre o que os alunos observavam na imagem e 

detalhes dessa observação no trabalho com a leitura na turma. 

Também observamos, neste episódio, o surgimento de outra estratégia, que emergiu da 

aula dessa professora. Ela ocorreu quando sugeriu aos alunos que fizessem desenhos sobre o 

conteúdo estudado. A professora trabalhou novamente a imagem, mas feita pelos alunos. 

Vimos que através dos desenhos, os alunos podem fazer relação a outras formas de 

representação além de utilizá-los como registro escrito.  

Os textos televisivos também foram usados nessa aula, como estratégia de leitura. A 

professora fez uso da intertextualidade, ou seja, relacionou as imagens em estudo a desenhos 

animados levando os alunos a compreenderem o assunto. E, encerrando a atividade, após a 

leitura, a professora solicitou aos alunos que fizessem um resumo de alguns capítulos do livro 

didático, momento em que esse material mostrou-se presente nesta aula.  

Como vimos, as estratégias mais recorrentes neste episódio foram: a síntese oral do 

conteúdo, a leitura de imagens e as questões propostas para monitorar a compreensão.  

Esse episódio tornou-se importante em nossa pesquisa, pois a leitura de imagens é  

muito presente e a professora realiza a mediação de conhecimento auxiliando os alunos a ler 

as imagens.Assim, os dados nos ajudam a compreender que estratégias a professora usa para 

ler as imagens. 

  

4.1.3- Episodio 3 : Os moluscos  

  

O quinto encontro para a observação da aula no 7º ano ocorreu no dia 21 de agosto de 

2014. Nesse dia, a professora entrou na sala e como de costume, cumprimentou todos e 

explicou como seria a aula. Ela solicitou aos alunos que organizassem as carteiras em 

semicírculo, abrissem os cadernos e colocassem a data e o título da aula na página.   



 
 

101 
 

 O tema deste episódio era moluscos. Antes de começar a aula, a professora fez uma 

breve revisão sobre os animais invertebrados. Fez perguntas sobre esses animais e alguns 

responderam, outros balançaram a cabeça concordando com as questões colocadas pela 

professora, ou discordando da opinião dela. 

Afinal, teve inicio a discussão do tema moluscos com perguntas aos alunos sobre esses 

animais. Os alunos participaram, com entusiasmo da aula, demonstrando interesse pelo tema. 

Em seguida, a professora apresentou alguns slides com textos escritos e imagens, como 

podemos visualizar no quadro a seguir:  

 

 

Quadro 3 – Episódio 3: Os moluscos 

 

T Participante Discurso Comentários  

1 Professora 

coloca o título aí moluscos, a data de 

hoje e o título moluscos (...) nós 

estamos estudando sobre os 

invertebrados né? quais são as 

características principais dos 

invertebrados? 
 

A professora inicia 

a aula escrevendo a 

data no quadro 

2 Emanuele corpo mole /  

3 Todos ausência de esqueleto/ 
Todos consultam o 

caderno 
 

4 Professora 

ausência de esqueleto, né? então eles 

têm corpo mole, então não tem osso, 

não tem esqueleto ( ... ) então se eu 

falo moluscos vocês lembram de 

quem? 
 

 

5 Emanuele 

 

dos invertebrados, né? 

 

 

6 Professora 

 

é o grupo de invertebrados (...) quem 

são os moluscos? 
 

 

7 Gabriele caracol?  

8 Professora 
 

caracol ( ... ) quem mais? 
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9 Gabriele caramujo /   

10 Professora 

como é que chama isso? começa 

com árvore ( ... ) pode olhar no 

caderno, eu deixo! NÃO PRECISA 

FICAR COM VERGONHA ( ... ) 

como que é o nome dessa árvore ? 

A professora inicia 

a apresentação do 

primeiro slide 

 

11 Maria genealogi (...) 

 

procura no caderno 

 

12 Emanuele fisiológica /  



 
 

103 
 

13  Professora 

isso é uma árvore filogenética ( ... ) 

vamos ver em detalhes algumas 

coisas que são importantes pra nós? 

essa árvore aqui é só pra vocês não 

esquecerem de como utilizar uma 

árvore para fazer um trabalho, uma 

prova, um exercício, né? se eu tenho 

nematelmintos que a gente não 

estudou ( ... ) o risco do 

nematelminto é esse aqui né? então 

tudo que tá pra baixo aqui no ramo 

principal os nematelmintos tem, no 

ramo principal, certo? então 

pensando no todos eles têm corpo 

mole, então eles não tem osso ( ... ) 

ele tem tubo digestivo completo, 

começa na boca e termina no ânus, 

só que ele não tem dente, então 

como ele consegue raspar as 

folhinhas pra poder comer?  ele usa 

essa estrutura aqui chamada rádula   

( ... )  ai eu peguei essa filmagem 

muito bacana, mostrando o 

funcionamento dessa rádula ( ... ) 

então mostra o caracol se 

alimentando, e aí eu queria que 

vocês observassem o movimento 

que  tá acontecendo na cabeça dele. 

o que é? é a língua dele fazendo isso 

aqui ( ... ) porque o esôfago dele que 

a gente tem aqui passa por cima da 

cabeça ( ... )  tem parte da filmagem 

que a gente consegue ver a folhinha 

passando aqui por cima / 

 

 

 

 

 

 

 

Aponta no slide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A professora exibe 

um novo slide , 

explicando-o 

 

A professora exibe 

um novo slide 

apontando as 

estruturas do animal 

 

14 Gabriele o olho dele tá em cima? 
 

 

15 

 
Professora 

é na anteninha ( ... )  onde ele 

percebe a claridade ( ... ) 

vê onde consegue passar a folhinha 

se a gente consegue ver, em cima da 

cabeça dele que é o esôfago né? 

então na verdade ele não está 

mordendo a folha, ele está rapando a 

 

 

 

A professora exibe 

um pequeno vídeo 

demonstrando a 

alimentação dos 
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folha o tempo inteiro / 
 

moluscos 

16 Henrique 

 

eu vi / 

 

 

17 Professora 

porque a gente consegue ver? a pele 

dele é muito fina ? muito clara, 

então dá pra ver direitinho isso ( ... ) 

então esse vídeo aqui é só pra 

mostrar o funcionamento da rádula e 

pra vocês verem a boca, o esôfago 

com o alimento passando pelo 

esôfago ( ... ) tranquilo? sim? bom , 

os bichos que pertencem a esse 

grupo e têm respiração branquial, o 

que é isso?  

 

18 Emanuele dá pra ver? 

 

Aluna duvida da 

afirmação da 

professora 

 

19 Professora 

 

o bicho que tem o tipo de respiração 

pulmonar, ele tem o que? 
 

 

20 Maria 

 

pulmão /  

 

 

21 Professora 

 

pulmão ( ... ) um bicho que tem o 

tipo de respiração branquial, ele 

respira pelo que? por brânquias. 

quem tem brânquias que vocês 

conhecem? 
 

 

22 Emanuele caracol?  

23 Professora 

 

não ( ... ) peixe, né? 

 

 

24 Maria 

 

AH É ( ... ) 

 

 

25 Professora e aí a gente ta estudando o filo dos 

moluscos e ele tem classes , lembra? 

 

A professora exibe 
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reino, filo, classe, né? ele é 

subdividido em cinco classes, mas 

pra vocês o interessante são só essas 

três: os gastrópoda, cefalópoda e 

bivalva ( ... ) os nomes são lindos 

né?  

novo slide 

 

26 Maria 

 

MARAVILHOSO ( ... ) 

 

 

27 Professora 
a gente vai ver cada um deles agora. 

bom céfalo lembra vocês o que?  
 

 

28 Emanuele 

 

cérebro /  

 

 

29 Professora 

 

cérebro né? poda é pé ( ... ) então 

cefalópoda tem  pé  aonde? 

 

 

30 Maria 

 

na cabeça / 

 

 

31 Professora 

 

na cabeça ( ... )  gastro lembra 

alguma coisa pra vocês?  
 

Risos. 

32 Emanuele TEM O PÉ NO CÉREBRO ( ... ) Risos 

33 Professora 
 mas pela ideia né? gastro lembra 

alguma coisa pra vocês? 
 

 

34 Maria 

 

gastro  ( ... ) não/ 

 

 

35 Professora 

 

gastrite, não lembra não? 

 

 

36 Gabriele não /   
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37 Professora 
gastro é estômago, então os 

gastrópodas tem o pé aonde? 
 

 

38 Todos 

 

no estômago ( ...) 

 
 

 

39 Professora 

no estômago ( ... ) então eles têm o 

pé na barriga ( ... )  então vamos 

pensar aqui: vocês conseguem 

imaginar quais são os organismos 

que estão no grupo dos gastrópodes? 

que tem o pé na barriga?  
 

 

40 Gabriele 

 

caracol / 

 

 

41 Professora 

o caracol ele tem o pé no estômago   

( ... ) o pé dele não tá por baixo dele 

todo? não ta na barriga dele? 
 

 

42 Emanuele 
LESMA ( ... ) 

 

 

43 Professora 

lesma também ( ... ) vocês 

conseguem pensar em organismos 

do grupo dos cefalópodes que tem o 

pé na cabeça? o pé dele é colado na 

cabeça /  
 

Risos 

44 Emanuele sei lá/  

45 Professora 

não? e os bivalve ( ... ) eu tentei 

achar na internet um desenho do 

Pluto brigando com um bivalva ( ... ) 

o que que é esse bivalva? ele tem 

duas conchas e pra ele nadar ele abre 

e fecha a concha e fica pulando ( ... ) 

então ele têm duas conchas( ... )  na 

maioria das vezes alguns  produzem 

uma bolinha muito valiosa que fica 

dentro da concha ( ... ) vocês sabem 

o nome? 
 

Risos 

46 Maria pérola/  

 

47 

 

Professora 

 

o bivalve não tem “pode” no final   

né? então eles não tem pé  ( ... )  

então ó, gastrópode com o pé no 

 

A professora exibe 

novo slide 
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ventre, pé na barriga com a concha 

em espiral ( ... ) conseguem ver a 

espiral? 

 

48 Gabriele 
NOSSA PROFESSORA COISA 

ESQUISITA ( ... ) 

 

49 Professora 

então, ali eu tenho cefalópodes ( ... ) 

do que vocês me falaram olha a 

cabeça do cefalópode, olha ( ... ) 

onde que tá o pé dele? 

 

A professora exibe 

novo slide 

 

50 Henrique 

 

na cabeça / 

 

 

51 Professora 

os bivalves eu esqueci de colocar 

figura deles, vocês me desculpem  

(... ) eles tem duas tampas, na 

verdade são duas conchas né? elas 

abrem e fecham de acordo com a 

necessidade de alimentação ( ... )  

esses organismos vivem tanto no 

mar quanto na água doce e se 

alimentam por filtração, igual os 

poríferos, eles retiram os nutrientes 

da água e se alimentam daqueles 

nutrientes ( ... ) bom, esses 

moluscos, eles têm uma importância 

ecológica ( ... ) o que significa 

importância ecológica? significa que 

esses animais, eles têm diversas 

funções dentro de um meio ambiente 

( ... ) a primeira função que eu 

coloquei é participar de cadeias 

alimentares ( ... ) certo? tranquilo? 

 

A professora exibe 

novo slide 

 

 

 

A professora exibe 

novo slide 

 

 

52 Todos 

 

AHAM ( ... )  

 

 

 

53 Professora 

AGORA É PRA FAZER ( ... )  essa 

folhinha que eu entreguei pra vocês 

eu esqueci de escrever o titulo em 

cima ( ... ) então vocês vão escrever 

A professora 

entrega e explica a 

atividade 



 
 

108 
 

o título pra mim de caneta, se não 

couber em cima pode ser embaixo    

( ... ) então vocês escrevem aí em 

cima pra mim fazendo o favor: mapa 

conceitual de moluscos ( ... ) esse 

mapa conceitual, ele está sendo 

muito usado hoje dentro de ciências 

como outras matérias para facilitar o 

estudo das coisas ( ... )  ele é um 

resumo da matéria de ciências, certo 

( ... ) então eu vou ser tão legal com 

vocês que vocês podem usar esse 

mapa conceitual para fazer o resumo 

do capítulo ( ... )  

 
 

 

 

 

 

 

A professora 

escreve no quadro 

54 Emanuele 
É MAIS COMPLICADO ( ... )  

 
 

 

55 Professora 

NÃO É NADA ( ... )  É MAIS 

FACIL ( ... )  então a gente vai 

começar com esse aí ( ... ) lembra 

que no primeiro bimestre eu passei 

mapa conceitual para vocês? eu fiz o 

primeiro, esse segundo eu dei o 

esquema e o próximo vocês vão 

fazer sozinhos ( ... ) ENTÃO BORA 

AI ( ... )   esse mapa conceitual ajuda 

a gente a ler a informação ( ... )  

então, por exemplo, eu sempre parto 

da informação principal ( ... ) qual é 

a informação principal? 

 

56 Todos 

 

moluscos /  

 

 

57 Professora 

então os moluscos ( ... )  dos 

moluscos saem duas setinhas não 

saem?  
 

 

58 Todos SIM ( ... ) 

 

59 Professora 

a primeira setinha é a seguinte: tem 

características gerais como / quais 

são as características gerais dos 

moluscos?  
 

 

60 Emanuele   
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corpo mole / 

 

61 Professora 

 

corpo mole, geralmente protegido 

por / 

 

62 Gabriele 

 

conchas / 

 

 

63 Professora 

conchas ( ... ) ENTÃO COMPLETA 

AI ( ... )  corpo mole geralmente 

protegido por conchas    ( ... )  corpo 

dividido em cabeça, alguma coisa e 

pé / então vamos fazer uma leitura 

desse mapa conceitual? vamos ler 

juntos? 

 

   
 

 

64 Todos 

os moluscos têm características 

gerais como: corpo mole geralmente 

protegido por concha, corpo dividido 

em cabeça, manto e pé / 
 

Todos leem em voz 

alta a atividade 

65 Professora 

os moluscos têm como classe 

principal / 

 
 

 

66 Todos 
bivalves, cefalópodes e gastrópodes, 

exemplo / 
 

Todos leem em voz 

alta a atividade 

67 Professora 

 

exemplo de que?  

 

 

68 Todos 

 

de bivalve / 

 

 

69 Professora 

 

exemplo de bivalve / 

 

 

70 Todos 

mariscos, têm o pé em forma de 

machado ( ... )  cefalópodes, 

exemplo polvo, tem o pé ligado 

diretamente à cabeça e gastrópodes, 

exemplo lesmas, têm os tentáculos 

Todos leem em voz 

alta a atividade 
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diretamente ligados à cabeça /  
 

71 Professora 

 

então pode recortar esse seu grande 

resumo de moluscos, colar no 

caderno ( ... )  

 

 

A sequência de falas apresentada mostra como a professora trabalhou o tema 

Moluscos adotando diferentes estratégias de mediação de leitura. Ela usou como suportes, o 

data show para a apresentação de slides, pequenos vídeos, além de uma atividade elaborada 

por ela denominada de mapa de conceitos. 

Este episódio é constituído por 72 turnos, e a fala da professora está presente em 36 

momentos, interagindo com a turma e realizando intervenções. Em alguns momentos, ela 

questionou as respostas dos alunos, em outros as endossou como corretas. Quanto aos alunos, 

apareceram também, em 36 turnos, participando da aula, fazendo perguntas, e respondendo às 

questões propostas pela professora.  

 Assim, no turno 1, a professora iniciou a aula, resgatando assuntos tratados em aulas 

anteriores. Observamos que ela se esforçava para ativar os conhecimentos dos alunos tentando 

trazer à memória o conteúdo da aula anterior. O objetivo dela era que eles estabelecessem 

relações entre o conhecimento que possuíam e o contexto da aula. Assim, ao dizer: “Nós 

estamos estudando sobre os invertebrados né? Quais são as características principais dos 

invertebrados?” Ela tentava contextualizar e reforçar conceitos já estudados anteriormente 

para, então iniciar o novo tema. Parece-nos que a professora iniciou a aula com uma pergunta 

direcionada ao tema da aula. Embora seja uma pergunta de produto e, de acordo com Mehan 

(1979, p. 44),  a elicitação de produto demanda ao respondente uma resposta factual - uma 

única resposta aceita -, a pergunta da professora buscou envolver os alunos no conteúdo da 

aula. 

Nos turnos seguintes, a professora tentou estabelecer um diálogo com os alunos por 

meio de muitas perguntas. A nosso ver, também perguntas de produto que têm como objetivo 

monitorar  a compreensão propondo questões  sobre o conteúdo em foco. No entanto, mesmo 

apresentando perguntas de produto ela instigou os alunos propondo questões e solicitando a 

participarem da discussão falando o que sabiam dos moluscos. E, então, em alguns momentos 

aprovava as respostas dadas , e em outros devolvia-as com outra pergunta, dando 

continuidade à aula e à tentativa de construção de novos conceitos. 
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Prosseguindo o estudo do tema, nos turnos 2 e 3 os alunos responderam corretamente 

à pergunta e ela seguiu adiante na proposta da aula. E, então, no turno 4  ela endossou a fala 

dos alunos e, depois de auxiliá-los na definição de moluscos, voltou ao conceito de 

invertebrados lembrando a principal característica desse grupo. Depois, já no turno 10, ela 

apresentou em slide um esquema denominado árvore filogenética. A partir desse turno, ela 

explorou com mais vigor, as imagens. Vale lembrar que essas imagens foram apresentadas 

juntamente com pequenos textos. Elas chamaram a atenção dos alunos que ficaram 

interessados em alguns momentos, surpresos e curiosos. E para encerrar este assunto, a 

professora apontou para a imagem projetada e  fez as seguintes perguntas : “que é isso aqui? 

Como que é o nome disso mesmo?” E sugeriu que os aluno consultassem o caderno, para 

auxiliá-los na leitura do diagrama. Finalizando, ela retomou as aulas e leituras anteriores, 

revisando conceitos já trabalhados.  

Sobre a aprendizagem dessa leitura, ela reforçou que eles poderiam utilizá-la como 

ferramenta de consulta para realização das suas atividades. Ela ensinou a leitura da árvore 

filogenética visando a objetivos estritamente escolares: aprender para fazer provas e 

exercícios. Daí ela mostrou o diagrama e seguiu a aula destacando conceitos presentes na 

árvore. E, continuando a explicação, no turno 13, ela apresentou a árvore, mas não explicou a 

função desse diagrama na biologia. Em seguida, explorou uma imagem da estrutura interna de 

um caracol.  

 No turno 15, a professora apresentou um pequeno vídeo demonstrando a alimentação 

dos moluscos. Para isso, ela recorreu à leitura de outro tipo de texto, um vídeo, como 

motivação. De fato, é um recurso atraente e desperta a curiosidade dos alunos para novos 

temas. Esse vídeo foi usado para ilustrar o conteúdo em questão, trabalhando novamente 

leitura e interpretação de imagens. As legendas, os textos, as citações aparecem cada vez mais 

na tela, principalmente, nas traduções (legendas de filmes ). O vídeo é sensorial, visual, 

linguagem falada, musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas , 

somadas , não separadas ( MORGAM, 1995). 

 Nos turnos de 15 a 24, a professora fez comentários sobre o vídeo e perguntas sobre as 

estruturas observadas, monitorando a compreensão dos alunos.  

 Percebemos, no turno 17, o objetivo do vídeo apresentado quando a professora disse : 

“Esse vídeo aqui é para mostrar o funcionamento da rádula”. Nesse turno, antes de 

apresentar o filme sobre a alimentação dos moluscos,  a professora afirmou que era possível 

observar a estrutura interna do aparelho digestório dos moluscos quando eles estão se 
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alimentando. No turno 18, uma aluna duvidou da afirmação da professora, o que nos pareceu 

positivo, levando-se conta que concordar, refutar ou ampliar são ações que tornam o 

interlocutor um sujeito responsivo ativo. Tal processo, segundo Bakhtin, consiste em assumir 

uma postura tal no momento em que se realiza a leitura, com base no diálogo entre o autor, o 

leitor e o texto. A leitura conduzida nessa dinâmica retoma a já discutida concepção de leitura 

de base interativa, que, também, retoma as considerações que o estudioso em questão realiza 

diante da leitura. Para o filósofo russo, o autor de uma obra, bem como o locutor em um 

diálogo, espera uma resposta dos outros, daqueles que o lê. Para tanto, ainda segundo 

Bakhtin,  “o autor [...] busca exercer uma influencia didática sobre o leitor, suscitar uma 

apreciação crítica, influir êmulos e continuadores”. (BAKHTIN 2007, p. 298).  

Voltando ao problema anterior, a professora não ouviu a dúvida da aluna e seguiu 

adiante com a proposta da aula. Presenciamos, também, nos turno 27 ao 52, a professora, ao 

classificar os moluscos retomar a etimologia de algumas palavras, procurando tonar mais 

claros e concretos alguns conceitos que são abstratos para os alunos, como: “...cérebro né? 

Poda é pé. Então cefalópoda é pé na cabeça”. Ela procurou esclarecer palavras desconhecidas 

a partir da inferência, para auxiliar os alunos na compreensão e construção dos termos 

utilizados nos textos didáticos de Ciências. Também fez perguntas que auxiliariam os alunos 

na construção dos sentidos.  

No turno 53, para estabelecer uma interação com os significados construídos, a 

professora sugeriu que os alunos fizessem um resumo. Ela propôs que eles completassem uma 

atividade denominada por ela mapa conceitual. A professora explica a atividade, mostra as 

setas e encoraja os alunos na realização da mesma. Tendo em vista a proposição de uma 

síntese do conteúdo, em nosso entendimento, o mapa conceitual era pertinente, já que era 

considerado uma representação gráfica do conhecimento organizado.  

Ainda no turno 53, a professora entregou a atividade aos alunos que deviam completar 

com as informações trabalhadas durante a aula. E, no turno 54, uma aluna reclamou da 

complicação de realizar a atividade proposta. 

Nos turnos 54 ao 62, presenciamos a professora explicar aos alunos como deveriam 

fazer a atividade, demonstrando como as setas do esquema eram organizadas , esclarecendo as 

dúvidas e auxiliando na leitura da atividade. Também presenciamos perguntas direcionadas 

aos alunos pela professora. A atividade foi realizada em grupo e uns auxiliaram os outros na 

construção do diagrama. 
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Turno 55, a professora deixou claro para os alunos que o mapa conceitual é uma 

ferramenta que ajuda na leitura de informações, quando diz : “Esse mapa ajuda a gente a ler 

a informação”. 

No turno 64, a professora iniciou juntamente com os alunos a leitura em voz alta do 

mapa conceitual   dizendo : “Vamos ler juntos!” Durante a leitura, ela comentou o conteúdo 

da aula e fez as intervenções necessárias. A leitura praticada em voz alta teve como objetivo 

verificar o que os alunos aprenderam sobre os moluscos.  

Turno 72,  a professora referiu-se ao mapa conceitual como um resumo e pediu aos 

alunos que colassem, no caderno, a atividade pronta e corrigida.  

 

4.3.1 - Síntese do episódio 

A novidade deste episódio foi o uso do Data show, como suporte para a realização de 

uma síntese oral do conteúdo trabalhado. A professora apresentou slides com pequenos textos 

e imagens e também vídeos para ilustrar o assunto a ser tratado. Ela também utilizou como 

suporte, um esquema, chamado por ela de mapa conceitual, 

Antes, porém de iniciar a leitura dos slides, ela fez uma revisão de conceitos 

trabalhados em aulas anteriores, relacionando-os às novas informações e ao conhecimento 

prévio dos alunos. 

Observamos que  durante toda a aula a professora realizou a leitura utilizando slides 

para  fazer uma síntese oral do conteúdo, ativando o conhecimento prévio dos alunos sobre o 

assunto ao mesmo tempo retornando a aulas anteriores. Também os pequenos textos e 

imagens presentes nos slides foram lidos por ela em voz alta, explicando , dialogando com os 

alunos e monitorando a compreensão através de questionamentos.  

Também nesse episódio, as imagens são importantes recursos didáticos para a 

aprendizagem do conteúdo. Entretanto, assim como no episódio anterior a identificação da 

imagem é a principal estratégia utilizada pela professora. O levantamento de questionamentos 

a partir da imagem, a descrição pelos alunos, a comparação, a produção de sentidos é 

explorada na aula. A leitura de imagens pelos alunos não ocorre de maneira intencional. 

Possivelmente, para a professora o fato dos alunos observarem constitui por si só uma 

compreensão do conceito, contudo, as leituras das imagens, realizadas pelos alunos podem 

revelar compreensão muito diferentes das expectativas da professora. A leitura da imagem 

aparece como uma atividade de reconhecimento e reprodução de tudo aquilo que  está escrito 

sobre o conceito.  
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Após a leitura e já ao final da aula, a professora solicitou aos alunos que fizessem um 

mapa conceitual sobre o conteúdo. Essa atividade foi realizada em grupo e com a ajuda da 

professora.  A leitura desse mapa foi feita em voz alta e também em grupo, momento em que 

os alunos puderam verificar a correção da atividade e trocar informações com os colegas a 

respeito do assunto. O próximo passo foi o registro escrito no caderno, para consulta e melhor 

compreensão do tema. Segundo a professora, esse diagrama teve como finalidade fixar o 

conteúdo. 

Uma estratégia que emergiu da aula dessa professora foi a leitura de esquemas de 

biologia. Para isso, ela ensinou os alunos a ler uma árvore filogenética, para que eles 

pudessem utilizá-la como ferramenta de consulta. Essa prática envolveu: leitura das 

informações com os alunos;  proposição de perguntas e conversa com os alunos sobre o 

esquema. 

Outra estratégia também frequente nesta aula foi a exibição de um pequeno vídeo 

sobre o assunto trabalhado. Esse recurso foi usado pela professora para a leitura de texto e 

imagem. De fato, o vídeo é de fácil entendimento para os alunos e bem didático. Além disso, 

estimula a curiosidade dos alunos e a participação deles, após sua exibição, das atividades. 

A propósito, as estratégias pedagógicas mais frequentes nesta aula e que motivaram a 

participação dos alunos foram: a leitura de imagens, a ativação dos conhecimentos prévios e 

questões para reflexão dos alunos.  

Em última análise, verificamos que durante toda a aula, a professora procurou 

estimular os alunos a conversar a respeito do que entenderam do assunto, ou sobre o que 

tiveram dificuldade para entender, compartilhando soluções e estratégias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pretendemos, nesta pesquisa investigar as estratégias de mediação de leitura utilizadas 

por uma professora nas aulas de Ciências em uma turma do 7º ano. Para tanto, 

fundamentamos o estudo nas seguintes perguntas: como os textos didáticos de ciências são 

trabalhados nas aulas de Ciências? E qual é a finalidade deles? Quais tipos de textos são 

oferecidos para leitura e quais estratégias são utilizadas para cada um deles? Como a 

professora ensina os alunos a lerem esses textos nas aulas de Ciências utilizando estratégias 

de leitura? 

Nesse sentido, buscamos investigar que estratégias de mediação a professora adotou 

para o ensino da leitura desses textos de Ciências. Tal propósito, levou-nos a recorrer a 

observações em sala de aula, gravações das aulas da professora e outros. Coletados, então, por 

meio desses instrumentos, os dados, estabelecemos as categorias de análise que nos 

permitissem identificar quais estratégias de mediação de leitura eram mais recorrentes e quais 

emergiram das aulas dessa professora. A princípio, os dados obtidos corresponderam aos 

objetivos pretendidos.  

Com efeito, seguindo a análise dos dados, a professora trabalhava situações didáticas 

baseadas em estratégias de leitura, que buscam: ativar o conhecimento prévio dos alunos; 

desenvolver a habilidade de leitura de textos didáticos de ciências; propiciar a interação entre 

o texto e o leitor e a construção do sentido.  

A análise dos dados, também, revelou que a professora não só utilizava diferentes 

estratégias de mediação de leitura, como também, trabalhava o conteúdo, de forma 

diversificada, antes, durante e após a leitura. Os resultados mostraram, ainda, que ela utilizava 

diferentes suportes para exercitar a leitura com os alunos, usando a linguagem escrita, oral e 

visual. Acerca das estratégias usadas pela professora, uso de estratégias antes, durante e 

depois da leitura conforme sugeridas por Solé (1988), como ela afirma, elas não podem ser 

vistas como um fim em si mesmo. Mas como um meio para o leitor construir o sentido do 

texto.  

Certo é que a referida professora trabalhou a leitura diariamente nas aulas realizando 

atividades que envolviam antecipação do tema, inferência e verificação através de 

questionamentos, ativação dos conhecimentos prévios dos alunos, enfim a   leitura não só 
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voltada para a decodificação da escrita. No entanto, é importante destacar que, na maioria das 

vezes, a leitura dos textos didáticos não foi trabalhada em sala de aula de acordo com o 

projeto dos autores. Embora as aulas da professora sejam baseadas em um ou mais de um 

livro didático, em alguns momentos a professora transforma e/ou subverte as ações do projeto 

autoral dos livros construindo outras estratégias de ensino. 

As situações didáticas utilizando estratégias de leitura conduzidas pela professora 

mostraram alunos interessados, curiosos e atentos às informações presentes nos textos 

apresentados. Tais estratégias contribuíram para auxiliar os alunos a encontrar significados 

para a leitura. No entanto, embora a professora utilizasse variadas estratégias de leitura, o seu 

ensino não era intencional.  

Com relação ao tipo de texto utilizado pela professora em suas aulas, comumente ela 

partia dos textos escritos, principalmente apresentados em slides, para a realização da síntese 

oral do assunto. Nesses textos, elementos que caracterizam o gênero não eram destacados. Ela 

utilizava também, textos fotocopiados de outros livros didáticos, mas não o livro dos alunos, 

aliás, nunca utilizado para a leitura de seus textos, mas só para a realização de questões. Por 

conseguinte, os textos não verbais eram usados com bastante frequência. Eles cumpriam um 

importante papel principalmente como recurso para visualização e conceitualização do 

conteúdo. Eram usados pequenos vídeos para motivar os alunos, para ilustrar o tema, 

trabalhar a leitura e a interpretação das mensagens. 

Para a leitura dos textos escritos, observamos, na maioria das aulas, que a própria 

professora lia para os alunos pequenos textos contidos nos slides e também as imagens. A 

leitura era feita por ela em voz alta era acompanhada pelos alunos. 

Quanto aos episódios, recurso que adotamos para analisar as interações 

professor/aluno, estes nos permitiram observar e analisar a frequência das estratégias de 

leitura utilizadas pela professora. Desse modo, a estratégia mais frequente nas aulas foi a 

antecipação do tema a ser estudado, fazendo a leitura do título e a previsão do conteúdo a ser 

trabalhado naquela situação, como observamos em alguns episódios. Outras estratégias de 

mediação da leitura estiveram muito presentes tais como o uso frequente dos slides contendo 

textos escritos e imagens para realizar a síntese oral do conteúdo, buscava garantir não só a 

leitura, reformulando o texto, mas também a compreensão tornando-o inteligível a todos. 

Também a síntese oral tornava-se extremamente importante para a compreensão das ideias 

centrais do texto. Também com muita frequência, a professora fazia perguntas para auxiliar a 

compreensão do texto. Isso ficou claro nos episódios.  
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Uma estratégia de leitura também utilizada com frequência e que emergiu das aulas 

dessa professora foi a intertextualidade. Ela procurava relacionar o texto em estudo com 

outros textos, por exemplo, televisivos, principalmente, os desenhos animados, incorporando-

os a seu trabalho de leitura. Assim os desenhos animados eram relacionados aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Dessa maneira, a intertextualidade era usada para dialogar com 

os conhecimentos dos alunos. Assim, fazendo uso de inferências e relação com a realidade 

dos alunos, ela conseguia atingir o esperado, seu objetivo, como observamos na análise dos 

episódios.  

Quanto ao uso das estratégias após a leitura, pudemos observar que a professora 

recorreu ao registro escrito para melhorar a compreensão do que foi trabalhado. Para isso, os 

alunos são preparados durante as discussões na sala de aula. Também, a troca de impressões a 

respeito do texto lido e a avaliação crítica do texto é uma estratégia frequente nas aulas de 

leitura. Percebemos que as discussões e questionamentos dos alunos, auxiliavam na 

construção do resumo e na resolução das questões.  

Ao terminar este estudo é importante ressaltar que a presença de uma diversidade de 

textos nas aulas de ciências exige dos professores o conhecimento de uma diversidade de 

estratégias para o trabalho com os mesmos. Inicialmente é necessário que os professores 

saibam a diferença entre estratégias de leitura e estratégias de ensino de leitura de textos para 

melhor ensinar os estudantes a compreenderem os textos. É necessário que o trabalho com 

diferentes textos seja realizado de maneira consciente, com as especificidades que cada texto 

exige.  

Neste trabalho, o uso de estratégias de mediação de leitura pela professora na maioria 

das vezes não foi realizado de maneira consciente. Embora a professora proporcionasse aos 

alunos oportunidades de dialogar com os textos, o ensino das estratégias não foi ressaltado 

nas aulas, ainda que as estratégias de leitura estivessem presentes. Em relação às imagens é 

necessário que sejam incorporadas às aulas como textos que precisam ser orientados pelos 

professores.  

A análise dessas questões remete-nos ao referencial teórico, às ideias dos autores 

estudados sobre a importância da utilização das estratégias de leitura nas aulas de Ciências. 

Assim, segundo Coscarelli ( 2013 ) , o  ensino de leitura percorre o  ensino de estratégias e o 

aluno precisa vivenciar atividades que o ajudem a lidar com seu próprio processo de leitura e 

tirar melhor proveito dele. Nesse sentido, a professora pesquisada, como vimos, percorreu 
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diferentes estratégias de leitura em suas aulas para ensinar os alunos a lerem os textos de 

Ciências.  

Dessa maneira, com base nos dados coletados e analisados, reiteramos a necessidade 

de discussão sobre a utilização de estratégias de mediação de leitura nas aulas de Ciências. Eis 

um, ponto de partida para pesquisas futuras. Portanto, ao reconhecer a importância desta 

pesquisa, sugerimos a realização de outros estudos sobre as estratégias de mediação de leitura 

nas aulas de Ciências, focalizando a importância da formação de leitores proficientes, capazes 

de ler os textos dessa disciplina 
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ANEXO A – Termo de consentimento aluno 

 

Senhores pais ou responsáveis 

 Com o objetivo de estimular o hábito e o prazer pela leitura , oferecendo uma 

educação comprometida com a qualidade de ensino e atenta a evolução social é que venho 

pedir autorização para: participação através da internet em blogs da escola, redes sociais, 

facebook, youtube, criação de e-mails; divulgação de fotos e atividades escolares das quais 

seus filhos participem. Assim, estaremos oportunizando a inserção dos nossos alunos ( seus 

filhos) nesta era tecnológica digital. 

 Agradeço sua atenção e peço que assinem abaixo como cientes desta autorização. 

Diretora da Escola Municipal de Campinas: ________________________________ 

Data: ______________ 

 

Autorização:  

Eu _______________________________________________________ autorizo meu(a) filho 

(a) _______________________________________________ que estuda no ____________ 

Ano da Escola Municipal de Campinas fazer parte de redes sociais, internet, youtube, blogs, 

facebook, a construir e-mails e postagens de fotos e trabalhos escolares.  

 

 

   _______________________________________ 

        Assinatura do responsável 

 

 

 

Mariana, _______ de __________________  de ________ .  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Carta de concordância escola  
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A Escola Municipal de Campinas está sendo convidada a participar da pesquisa, 

“Trilhas e caminhos de leitura: estratégias de mediação utilizadas por uma professora nas 

aulas de Ciências”, que será realizada para obtenção do título de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação da Profª. 

Drª. Sheila Alves de Almeida, como trabalho de conclusão de curso da mestranda Jane 

Aparecida de Oliveira.  

O objetivo do estudo é verificar quais são as estratégias de leitura utilizadas por uma 

professora nas aulas de Ciências. Participarão deste estudo alunos da turma do 7º ano do 

ensino fundamental de ambos os sexos que aceitarem participar, e que tenham recebido a 

autorização do responsável. Também fará parte do grupo de estudo a professora dessa turma 

desde que aceite participar da pesquisa.  

O estudo será realizado nas dependências da própria Escola e para coleta de dados 

serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com a professora de Ciências dessa turma. 

Algumas aulas serão observadas e gravadas por um período de um mês, duas vezes por 

semana. 

A entrevista com a professora será realizada em um horário combinado entre a 

professora e a pesquisadora. Durante a realização da entrevista a professora poderá se sentir 

desconfortável em responder alguma pergunta, porém ela poderá se rerecusar e estará livre 

para interromper a entrevista sem qualquer prejuízo.  

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo 

científico.  

Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado sobre a 

participação voluntária dessa instituição no mencionado estudo, a direção da escola concorda 

e autoriza a participação da escola, com consentimento sem que para isso tenha sido forçada 

ou obrigada. Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela atenção e contribuição da 

escola com esse estudo. 

 

  

 

 

 

CONSENTIMENTO:  
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Eu ________________________________________________diretora da Escola Municipal 

de Campinas, li e entendi as informações precedentes e estou consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que a pesquisa implica, concordo em autorizar a 

participação da instituição sabendo que receberei uma cópia deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

 

 

 

 

              ____________________________________________________ 

Diretora da escola 

 

 

____________________________________________________ 

 

Profª. Drª. Sheila Alves de Almeida 

Orientadora da Pesquisa 

 

 

 

 

                 Mariana, ____ de _________ de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – Termo de consentimento livre e esclarecido para o professor 
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Prezada Professora,  

 

Viemos, através deste, convidá-la a participar da pesquisa “Trilhas e caminhos de 

leitura: estratégias de mediaçao utilizadas nas aulas de Ciências”, que será realizada para 

obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), da mestranda Jane Aparecida de Oliveira, sob a orientação da Profª. 

Drª. Sheila Alves de Almeida. O objetivo do estudo é verificar quais são as estratégias de 

leitura utilizadas por uma professora nas aulas de Ciências numa escola municipal de 

Mariana.  

O instrumento a ser utilizado com você será a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas contendo questões sobre sua formação, tempo de atuação, e questões 

relacionadas às estratégias de leitura utilizadas nas aulas de Ciências desenvolvidas com a 

turma de 7º ano pesquisada. As entrevistas terão somente o áudio gravado.  

Os resultados deste estudo podem ajudar os professores a analisarem as estratégias de 

leitura utilizadas em suas aulas e proporcioná-los atitudes reflexivas, bem como fundamentos 

para avaliarem suas práticas pedagógicas.  

O risco inclui a revelação da identidade do voluntário da pesquisa, contudo, todos os 

cuidados serão tomados buscando garantir que a identidade dos voluntários e da escola não 

sejam reveladas publicamente em nenhuma hipótese. Os dados coletados serão utilizados 

somente para os fins dessa pesquisa, e apenas a discente e a orientadora da pesquisa terão 

acesso às informações. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo ficarão sob a 

responsabilidade da Orientadora Profª. Drª. Sheila Alves de Almeida e serão arquivados no 

ICEB- Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, na 

sala 26C, por um período de 5 anos, sendo descartados após esse período. 

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo 

científico.  

Durante a realização da entrevista você poderá se recusar a responder qualquer 

pergunta e estará livre para interromper a entrevista sem qualquer prejuízo. A entrevista será 

realizada em um horário combinado entre você e a pesquisadora, para que não haja prejuízo 

na sua atuação nas aulas de Ciências. Não haverá qualquer forma de remuneração financeira 

ou gastos a você.  
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Você tem liberdade para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir em qualquer fase 

da pesquisa com Profª. Drª. Sheila Alves de Almeida, pelo telefone   (31) 3428-2271, ou com 

a aluna Jane Aparecida de Oliveira, pelo telefone   (31) 8656-8805, ou ainda com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto no campus ,Morro do Cruzeiro na 

PROPP, ou pelo telefone (31) 3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado sobre a 

sua participação voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, ricos e benefícios que esta participação implica, você concorda e autoriza 

sua participação, com consentimento sem que para isso tenha sido forçada ou obrigada.  

Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela sua atenção e contribuição com 

esse estudo.  

 

 

 

______________________________________________________________ 

Professora 

 

 

Profª. Drª. Sheila Alves de Almeida 

Orientadora da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Mariana, ____ de _________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – Roteiro da entrevista com a professora   (1º) 
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Nome:  

 

Data:  

 

Formação:  

 

1. Qual é o seu tempo de atuação como professora de Ciências?  

2. Há quanto tempo você leciona nessa escola? Como se deu o seu ingresso? 

3. Como você caracteriza os alunos dessa escola? 

4. Fale um pouco da sua experiência como professora de Ciências. 

5. Você gosta de ler? O que tem lido ultimamente? 

6. Como aluna você gostava de ler? 

7. Como você descreve seu trabalho de leitura nas aulas de Ciências? 

8. Qual material é utilizado para a realização das leituras nas aulas de Ciências?  

9. Qual a importância dá a leitura  nas aulas de Ciências? 

10. Como a leitura é realizada nas suas aulas de Ciências? 

11. O que os alunos aprendem com a leitura nas aulas de Ciências? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – Roteiro da entrevista com a professora (2º) 
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Data: ......./......../........  

 

Aula:  

 

 

 

1. Qual o objetivo da atividade de leitura ? 

 

2. Explique por que a realização desta esta atividade . 

 

3. Quais formas você utilizou para trabalhar a leitura nessa aula? 

 

4. O que você acha que os alunos aprenderam com a atividade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F – Roteiro de observação para o diário de campo  
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1. Conteúdo ministrado na aula. 

2. Os alunos participam da aula? Como?  

3. Material utilizado para a leitura. 

4- Como a leitura é realizada? 

5- Quais estratégias de leitura são utilizadas pela professora nas aulas de Ciências? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G – Material impresso fornecido aos alunos – Texto reproduzido do livro 

Construindo Consciências  



 
 

133 
 

 

 

 

 



 
 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H –Material impresso fornecido aos alunos – mapa de conceitos 



 
 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  –Material impresso fornecido aos alunos – letra de núsica  
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ANEXO J – Material impresso fornecido aos alunos – cópia de atividade de livro didático 
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