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APRESENTAÇÃO 

 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        

( ESPINOSA, 2006). É comum a crença de que ensinar a ler é uma 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 cientifica, permitindo-

lhes falar a linguagem da ciência. Portanto, consideramos importante ofertar 

aos professores de ciências, um minicurso sobre leitura. Pretendemos mostrar 

a importância da leitura nas aulas de ciências como compromisso de todos os 

professores, bem como apresentar algumas estratégias de leitura, certamente 

já conhecidas por muitos, mas talvez não colocadas em prática. 

 

DURAÇÃO: O minicurso se destina a 35 professores de Ciências das redes 

estadual e municipal das cidades de Ouro Preto e Mariana. Serão realizados 6 

encontros com duração de 4 horas cada um e 6 horas de atividades 

extraclasse, totalizando 30 horas de atividades.  

 

 



OBJETIVO GERAL: 

O Objetivo do minicurso é levar os professores de ciências a refletir 

sobre suas práticas nas atividades de leitura e construir metodologias capazes 

de levar o aluno a dialogar com os textos que circulam nessas aulas.  

 

PROCESSO / METODOLOGIA 

 Inicialmente iremos divulgar o minicurso para os professores de Ciências 

das redes estadual e municipal, explicar os objetivos bem como sua 

importância. Serão realizados seis encontros, que são apresentados abaixo:  

Primeiro encontro : Roda de conversação  

 Inicialmente, proporemos a formação de uma “roda de conversação” 

com o objetivo de nos conhecer e apresentar nossas expectativas em relação 

ao minicurso. Convidaremos os professores a contarem um pouco sobre suas 

experiências com a leitura nas aulas de ciências e em seguida apresentaremos 

nossa proposta de trabalho. 

 Em um segundo momento, entregaremos para cada professor uma folha 

com algumas questões, uma cartolina em branco, e pincéis coloridos, com a 

orientação de que eles devem ler as questões, discutir e registrar suas 

opiniões. As questões são:  

1-O que é ler? 

2-Qual o papel do professor de ciências como formador de leitores? 

3- Como você realiza a leitura com seus alunos? 

4- Quais tipos de texto você utiliza para realizar a leitura?  

5- Como você ensina os alunos a lerem os textos?  

6- Quais são as dificuldades enfrentadas para realizar a leitura em sala de 

aula? 

Na apresentação dos registros, cada professor irá expor suas opiniões para 

o grupo, deixando em aberto a palavra para os demais. Ao final, cada 

participante deverá escolher um local na sala e expor seu trabalho. 

Com essa atividade desejamos conversar sobre as experiências e travar 

uma discussão interessante sobre o assunto. 

 



 

Segundo encontro: Referências sobre a leitura 

 

 O objetivo desse segundo encontro é discutir algumas  referências sobre 

leitura e leitura nas aulas de Ciências.  

 Primeiramente propomos apresentar alguns dados de nossa pesquisa, 

intitulada “Trilhas e caminhos de leitura: estratégias de mediação utilizadas por 

uma professora nas aulas de Ciências”. 

 

Apresentação da pesquisa 

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); Espinosa, Casamajor e Pitton ( 2009 ); Girotto 

e Souza (2010); Prestes, Lima e Ramos ( 2011 ) e Coscarelli ( 2013 ) . Para 

levar a 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.  

 

Após a apresentação, consideramos importante destacar as teorias de 

alguns autores como: Ana Espinosa, Ângela Kleiman, Carla Coscarelli e Isabel 

Solé, sobre leitura e leitura nas aulas de Ciências.  

Em seguida os professores serão organizados em grupos e receberão 

copias de três textos: Ler e ensinar a ler (Coscarelli, 2013), A concepção 

escolar da leitura (Kleiman, 2002) , Os textos científicos no campo disciplinar: 

uma referencia necessária ( Espinosa , 2009). 

 Após a leitura, proporemos uma mesa redonda para discussão baseada 

na apresentação dos autores e na leitura dos textos lidos. 

 

 Terceiro encontro: leitura de imagens nas aulas de ciências  

 
 Propomos nesse terceiro encontro, abordar a leitura de imagens nas 

aulas de ciências.  

 O objetivo desse encontro é discutir a importância das imagens 

presentes nos textos de ciências como recursos para a comunicação de ideias 

cientificas.  

Segundo Martins (2002), além da indiscutível importância como recurso 

para visualização, as imagens contribuem para a inteligibilidade de diversos 

textos de ciências, desempenhando um papel fundamental na constituição das 

ideias científicas e 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. 

Inicialmente realizaremos uma discussão sobre a importância da leitura 

de imagens nas aulas de Ciências. Em seguida, proporemos algumas questões 

para exercícios de reflexão do grupo através de análise, classificação e 

discussão do uso das imagens nas aulas de ciências. 



1- A leitura de imagens não se limita a decodificação de símbolos, requer 

um aprendizado. Você concorda com a afirmação? Por quê?  

2- Como podemos analisar as experiências de leitura de imagens feita 

pelos nossos alunos em sala de aula? 

3- Quais são as dificuldades e possibilidades do uso das imagens do livro-

didático, do microscópio e de vídeos científicos em sala de aula?  

 

Quarto encontro: leitura de textos didáticos de Ciências 

      

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.  

Assim, consideramos importante, abordar nesse quarto encontro a 

leitura de textos didáticos de ciências, realizada pelos professores em suas 

aulas.  

Inicialmente iremos apresentar alguns dados presentes em nossa 

pesquisa “trilhas e caminhos de leitura: estratégias de mediação utilizadas por 

uma professora nas aulas de ciências”, onde tratamos os textos didáticos de 

ciências segundo alguns autores.  

Após a apresentação, os professores receberão cópias do texto “Eles 

moram no cerrado e só lá” presente no livro didático “Observatório de ciências”. 

Os professores devem ler o texto e apontar as características que consideram 

importantes no texto didático e citar quais intervenções poderiam ser realizadas 

para facilitar a compreensão do texto.  

Para finalizar, os professores devem apresentar suas considerações 

para os colegas.  



 

Quinto encontro: 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 retirar o melhor proveito dele.  

 Assim, propomos nesse encontro, abordar as estratégias de leitura 

utilizadas nas aulas de ciências, com o objetivo de responder as seguintes 

perguntas: O que os professores devem fazer para que os alunos tenham 

autonomia como leitores? Quais estratégias de leitura são utilizadas em suas 

aulas?  

 Primeiramente iremos criar uma roda de conversa sobre estratégias de 

leitura. Nesse momento, os professores poderão explicitar seus conhecimentos 

sobre estratégias de leitura e quais estratégias são utilizadas por eles em suas 

aulas. 

 Em seguida apresentaremos algumas estratégias de leitura, utilizadas 

antes, durante e depois, segundo Solé (1998 ) .  

 

ANTES 

 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. 

 

DURANTE 

 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. 

 

DEPOIS 

 construção da síntese do texto; 

 registro escrito das ideias 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. 

 

Após a apresentação, os professores serão organizados em grupos para a 

realização de uma atividade. Todos receberão a cópia do texto “bichos em 

perigo”, presente no livro didático Companhia das Ciências. Proporemos que 

os professores realizem a leitura do texto e que sugiram estratégias de leitura 

que possam ser utilizadas para auxiliar o aluno na construção no sentido do 

texto.  

 Para finalizar o encontro, cada grupo de professores deverá expor seu 

trabalho, para os demais e discutir as estratégias utilizadas. 

 

 

 

 



Sexto encontro: avaliação do minicurso  

 

 No ultimo encontro propomos a avaliação do minicurso pelos 

professores e apresentação de uma intervenção que eles fariam nas aulas de 

ciências a partir dos conhecimentos adquiridos nos encontros.  

 Os professores irão criar propostas de intervenção nas aulas de ciências 

no que tange a leitura e apresenta-las para os demais, para discussão e troca 

de ideias.  
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