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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta um estudo que visa entender o lugar da leitura literária na 
formação dos graduandos em Química da Universidade Federal de Rondônia. A 
questão norteadora pretende avaliar em que medida o curso de Licenciatura em 
Química utiliza a leitura de textos literários que estejam relacionados à temática de 
química, no processo de formação dos graduandos. A partir disso, traçamos o objetivo 
geral, cuja finalidade foi analisar em que medida o curso de Licenciatura em Química, 
utiliza a leitura de textos literários que estejam relacionados à temática de química, no 
processo de formação dos graduandos. Como objetivos específicos, propusemos a 
averiguar, na concepção dos professores e graduandos em Química, a contribuição 
da leitura de textos literários para o processo formativo nessa área; identificar a 
importância atribuída à leitura pelos graduandos em Química; relacionar os 
componentes curriculares que possibilitam a leitura de textos voltados ao ensino de 
Química, apontados pelos professores e graduandos; caracterizar as dificuldades 
encontradas pelos professores para implementação de práticas de leitura na 
licenciatura em Química e listar os incentivos à leitura na concepção dos graduandos 
em Química, no decorrer de seu processo de formação. Metodologicamente, a 
pesquisa se caracteriza como do tipo exploratório-descritiva com abordagem 
qualitativa. Os dados coletados foram analisados através da análise de conteúdo, 
utilizando eixos temáticos de análise – à priori – a partir dos questionamentos 
presentes nos intrumentais de pesquisa. O aporte teórico e os principais conceitos 
adotados neste trabalho sustentam-se nas contribuições sobre leitura e leitura literária 
de Paulo Freire, Ezequiel Theodoro da Silva, Roland Barthes, Roger Chartier, Jean 
Foucambert e Isabel Solé. Pautamo-nos em Maurice Tardif, Philippi Perrenoud e 
Franscisco Imbernón, quando tratamos da formação de professores. Especificamente, 
sobre a formação de professores de Química, utilizamos os escritos de Otavio Aloisio 
Maldaner, Wildson Luiz Pereira dos Santos em conjunto com Roseli Pacheco 
Schnetzler. Os resultados obtidos acenaram, a partir das vozes dos professores, 
aspectos ligados aos seus saberes docentes, a sua formação acadêmica, uma 
postura profissional da prática docente na formação inicial dos graduandos, quando 
avaliam o papel da leitura e da leitura literária dentro desse contexto de formação dos 
graduandos em Química, enquanto nas vozes dos graduandos, percebemos questões 
que os levaram a refletir sobre as práticas e atividades de leitura permitidas (ou não) 
em seu processo de formação, bem como a importância da leitura para sua futura 
prática docente e a maneira como seus professores mediavam e incentivavam o ato 
de ler. 

 
Palavras-chave: Leitura Literária. Formação de professores. Ensino de Química. 
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ABSTRACT 

 

This research presents a study that aims to understand the place of literary reading in 

teaching  graduates of Chemistry at the Federal University of Rondônia. The guiding 

question intends to evaluate, to what extent is literary reading used, and how these 

literary texts are related to the subject of chemistry in the teaching process. From this, 

we can outline the general objective; the purpose of which is to measure to what extent 

a chemistry degree course utilises literary texts that are related to the subject of 

chemistry, while teaching students. The specific objectives we propose to discover are: 

the intention of teachers and graduates of chemistry and the contribution of reading 

literary text as the formative process in this area; to relate the curricular components 

that make it possible for the reading of texts directed to the teaching of chemistry, 

pointed out by teachers and undergraduates; to characterize the difficulties 

encountered by teachers in the implementation of reading practices in the subject of 

chemistry, and to list the incentives of reading for chemistry graduates, during the 

course of their degree. Methodologically, the research is characterized as an 

exploratory-descriptive type with a qualitative approach. The collected data was 

analyzed through content analysis, using thematic axes of analysis - a priori - from the 

questions present in the research instruments. The theoretical contribution and the 

main concepts adopted in this work are based on contributions of reading and literary 

reading by: Paulo Freire, Ezequiel Theodoro da Silva, Roland Barthes, Roger Chartier, 

Jean Foucambert and Isabel Solé. When dealing with teacher training we talk about 

Maurice Tardif, Philippe Perrenoud and Francisco Imbernón. Specifically, in regards to 

the training of chemistry teachers, we use the writings of Otavio Aloisio Maldaner, 

Wildson Luiz Pereira dos Santos together with Roseli Pacheco Schnetzler. The results 

obtained drew from the teachers' voices, aspects relating to their teaching knowledge, 

their academic background, a professional attitude of the teaching practice in the initial 

training of undergraduates. When they evaluate the role of reading and literary reading 

within this context of the voices of the undergraduates, they perceived questions that 

led them to reflect on the reading practices and activities allowed (or not) in their 

teaching process, as well as the importance of reading for their future teaching 

practice, and the the way their teachers mediated and encouraged the act of reading. 

Keywords: Literary Reading. Teacher Training. Chemistry Teaching. 
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APRESENTAÇÃO – DE ONDE ESCREVO E POR QUEM ESCREVO...  

 

Recordo-me que na infância eu, meu irmão e irmã não dispúnhamos de muitos 

livros, não os clássicos da literatura infantil, o que não significava que não houvessem 

palavras – e obviamente um mundo – pra serem lidos. Em Freire o mundo começa a 

ser lido antes mesmo da palavra e, assim, fazíamos, meus irmãos e eu. Nascidos no 

interior do estado de Rondônia, explorávamos repetidamente o grande quintal, as 

árvores frondosas, principalmente a mangueira que em determinada época do ano 

forrava o chão, ora com folhas, ora com suas mangas maduras, trazendo consigo o 

zumbido de diversos tipos de insetos. As aventuras na chácara de meus avós foram 

cruciais para as leituras do mundo. Todavia era necessário aprender a ler, agora, as 

palavras. Primeiramente, reconhecer e assimilar os símbolos (das letras), seus nomes 

e sons, saber se eram consoantes ou vogais e se esforçar para formar as primeiras 

sílabas, depois “juntar” tudo isso e descobrir a palavra. Descrito de maneira tão singela 

e com um final certo (ler), parece ser rápido e infalível, porém sabemos que não é.  

Por ter ido à escola primária no início dos anos 1990, a metodologia aplicada 

pelas professoras (maioria absoluta em minha história escolar e comum a essa fase 

de ensino, já que apenas na 4ª série, no ano de 1998, tive um professor, que 

ministrava a disciplina de Inglês, algo incomum para outras escolas do município) na 

alfabetização acaba por ser um tanto fragmentária, mecânica, dispersa, remontando 

ao aporte de teorias de alfabetização onde o importante é apenas “juntar” as letras, 

formando as palavras, sem se importar – ou pelo menos não conectar – a um propósito 

de se permitir novos olhares e novas leituras (de mundo) fora do que estava expresso 

nas cartilhas e livros, por vezes impostos, quando estes chegavam ao município. 

Quem sou eu pra condenar a forma como os professores faziam a 

alfabetização, haja vista que os meios e instrumentos que tinham em mãos por vezes 

não permitiam seguir outras correntes. Obviamente, o mundo que vejo agora me 

permite tecer críticas e agir de maneira diferente sobre a educação – caso não caia 

nos gracejos e falácias de um mundo onde se cultua o raso, o simples e pronto – 

porém não se pode pormenorizar aquelas que em épocas mais instáveis e de 

florescimento de novos entendimentos sobre educação, que vieram a ser permitidas 

pela redemocratização do Brasil, e diversos outros processos de (re)construção da 

sociedade brasileira, estavam à frente de suplantar a primeira formação escolar, sob 

o crivo de metodologias distantes, advindas dos gabinetes e bibliotecas daqueles que 
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empenharam-se em estabelecer novos estudos e quiçá novos rumos sobre a 

educação no Brasil e que, por vezes, não chegaram (ou não chegam em tempo hábil) 

ao chão da escola pública.  

Tanto eu quanto meu irmão e irmã sempre frequentamos escolas públicas; bem 

verdade que da 1ª a 4ª série, estávamos matriculados em uma Fundação que havia 

na cidade em que morávamos e que era dirigida por uma das famílias mais bem 

estabelecidas financeiramente da região de Ouro Preto do Oeste. Fato que não sei 

bem como era a relação dessa instituição com o Estado e de que maneira era validado 

seu funcionamento, seu projeto político pedagógico, seu currículo e qual o critério de 

seleção para o ingresso na escola. Mesmo sem entender muito e pouco podendo 

investigar, recorro às lembranças dessa época e posso afirmar que a maioria dos 

alunos era proveniente de classes de menor prestígio social, já que havia filhos de 

trabalhadores da própria escola matriculados e outros coleguinhas que, ao julgar pelos 

materiais escolares que possuíam, pelo aspecto da moradia em que viviam, estavam 

em condições econômicas semelhantes ou até piores em comparação a de minha 

família. Obviamente que se viam filhos de pessoas mais bem estabelecidas 

socialmente – claro que estou fazendo juízo apenas por recordações de uma infância 

distante, mas que é muito bem definida, pois é marcante para uma criança ver alguns 

pais buscarem seus filhos de automóvel, ou com roupas diferentes das que meu pai 

e minha mãe usavam. A escola, diferentemente de todas que estudei, possuía uma 

oficina de confecção de roupas e fabricava seus próprios uniformes (ou fardas, como 

são chamados popularmente em Porto Velho), cedendo em cada início de ano letivo 

conjuntos dessas fardas aos seus alunos, além de ceder àqueles que não possuíam, 

ao menos um par de calçado.  

Em ocasiões especiais – como nos tradicionais desfiles no dia 7 de setembro – 

nos davam novos uniformes, como se fossem “trajes de gala” para marcharmos na 

avenida principal do município perante pais orgulhosos, políticos e empresários 

importantes que nos assistiam do alto de palanques com cobertura contra as 

intempéries do tempo enquanto a comunidade local em geral se acomodava para não 

dizer que disputava espaços nas calçadas, à beira da rua para acompanhar o desfile. 

Confesso que não compreendia bem aquele dia, aquele ato, não sei se pelo fato do 

sofrimento que é para uma criança esperar horas (em pé) até o seu “momento de 

glória”, ou devido o som ensurdecedor da fanfarra por horas a fio, sob o sol escaldante 

e sendo proibido sair da fila para brincar para que não sujássemos o traje de gala e 
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também para não mancharmos a fama de representar uma escola modelo no quesito 

disciplinar. Lembro que a disciplina era muito valorizada nessa escola regida pela 

fundação e o tom de severidade tornava-se ainda mais perceptível quando 

recebíamos a visita daqueles que eram os idealizadores ou que a dirigiam 

financeiramente.   

O pequeno paraíso escolar que estou relatando estava situado na entrada de 

uma propriedade rural da mesma família que a administrava – não chegava a ser uma 

escola rural, pois estava bem próxima ao centro comercial, político e administrativo da 

cidade – uma área imensa, que possuía um pavilhão onde ficavam as oficinas de 

costura e uma brinquedoteca, que nunca visitei, pois, devido a minha idade, não se 

permitia o acesso, ao menos essa era a desculpa que ouvia. Todavia, meu irmão e 

irmã davam conta sobre a quantidade de brinquedos e jogos disponíveis aos alunos, 

quando visitavam a sala, acompanhados de suas professoras.  

A escola fornecia alimentação aos seus alunos, sendo que, na parte da manhã, 

tomávamos café e depois seguíamos para salas (em fila, em ordem crescente) e que 

mais tarde nos era oferecido um lanche mais completo. O cardápio era diversificado 

e ia de sopas até arroz com peixe frito, acompanhado de suco de frutas 

(principalmente acerola) colhidas em um pomar próximo. Havia espaços para prática 

de esporte ou apenas para o bom e velho corre corre de alunos, típico de uma escola 

de primeiro grau. Os pavilhões das salas eram cercados por árvores frutíferas que 

cediam sombras durante todo o dia, fazendo com que as salas tivessem temperaturas 

mais amenas e de certa forma fossem bem ventiladas. Havia áreas com gramado, 

muitas espécies de plantas e flores, estas sempre com tom e aspecto vívido, pois 

havia um sistema simples de irrigação que era acionado nas manhãs dos períodos 

menos chuvosos. Nesse pequeno paraíso, o contato com a natureza era quase 

inevitável. Haviam animais criados soltos pela área da escola, entre eles gansos e 

patos que causavam pânico – os gansos – quando se tornavam agressivos ao 

aproximarmo-nos deles. 

As salas de aula não possuíam uma iluminação satisfatória, pois as paredes 

eram pintadas em tons fechados ou escuros. Essa é uma das lembranças mais 

destoantes e contrastantes que possuo daquele ambiente escolar, já que o entorno 

da escola era rico em natureza, em cores, em possibilidades educacionais diversas e 

de bem estar para uma criança, mas internamente as salas em que estudei eram como 

disse, fechadas e escuras. As carteiras eram daquelas em que se sentava em dupla, 
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em madeira maciça e com aspecto pesado, impossibilitando que se as 

movimentassem e as (re)configurassem de maneira diferente ao tradicional enfileirado 

inerte; para completar, também adotava uma coloração escura, quase fúnebre. De 

encontro a essa melancólica lembrança da sala de aula amorfa, vale registrar que 

havia uma disciplina chamada de “leitura” e as “provas” eram aplicadas pela diretora 

– mantenedora financeira – da escola que nos recebia em sua sala. Saíamos, então, 

do pavilhão das salas (que era bem próximo) e íamos um a um até a parte 

administrativa da instituição, ler um texto indicado pela própria diretora, uma jovem 

senhora de cabelos e olhos claros, sempre muito elegante, com olhar e postura altiva. 

O que de alguma forma me causava, no mínimo, medo.  

Não sei bem quando esse sistema de avaliação foi implantado, mas analisando 

os antigos boletins, percebe-se que as médias anuais registradas no documento 

caíram vertiginosamente da primeira para a quarta série, talvez devido à seriedade e 

certo estranhamento, já que saíamos de um ambiente pedagógico a que estávamos 

acostumados – a sala de aula – onde havia uma professora que nos acompanha 

diariamente, é participativa em nossa vivência escolar, para então “enfrentar” a 

diretora da instituição – em um local usado para fins administrativos e punitivos – numa 

avaliação em que sua competência em leitura era mensurada, sem atentar para 

fatores psicológicos de se estar frente à frente a uma “estranha” que está alheia aos 

processos de alfabetização e escolarização cotidianos da época. 

Já no ano de 1999, fui transferido para outra escola, essa agora sob a tutela do 

Estado, pois ingressaria na 5ª série do ensino fundamental. Diferentemente dos anos 

escolares vivenciados no “pequeno paraíso”, não há tantas lembranças, não sei se 

pela fase de transição de instituição e o deslumbramento desse novo espaço, todavia 

as trocas, a cada uma hora de professores e respectivas disciplinas, me marcou muito, 

já que até o ano anterior, tínhamos apenas uma professora em sala, sendo assim a 

primeira semana na nova escola cheia de descobertas, emoções e novas amizades, 

e também de autonomia pré-adolescente, além da ansiedade em se conhecer os 

novos professores, os novos conteúdos.  

No ano seguinte meu irmão e irmã passaram a estudar na mesma escola, e 

como sou o mais velho assumi a responsabilidade de cuidar e observá-los durante o 

intervalo das aulas e também fomos instruídos a sempre voltarmos juntos da escola, 

maneira de nos protegermos dos perigos que pudessem aparecer no caminho de volta 
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pra casa. Não tivemos nessa época nenhum acontecimento digno de nota, a não ser 

algumas rusgas e brigas devido um ou outro querer seguir uma rota diferente.  

Lembro-me, que na 7ª série, participava de várias atividades esportivas. As 

aulas de Educação Física eram aguardas como nenhuma outra, mesmo sendo 

totalmente descompromissada, teoricamente falando, com o desenvolvimento motor 

e os fundamentos, regras dos esportes mais comuns, e talvez por isso muito bem 

vinda pelos alunos. Jogávamos campeonatos de futebol com equipes montadas com 

os alunos da própria classe, e também jogávamos contra colegas de outras turmas, 

em jogos arranjados, onde o vencedor receberia algum prêmio, que comumente eram 

medalhas, compradas em lojas de artigos esportivos (e até mesmo rodadas de 

refrigerantes em comércios próximos onde eram disputados os jogos), sem contar nos 

torneios “interclasses” que ocorriam todo ano, organizados pela instituição.  

Na 8ª série e no 1º ano do Ensino Médio, acredito que foram os anos mais 

“rebeldes” dessa fase escolar. Tive diversas quedas no rendimento e nas médias em 

física e matemática durante esse período, porém mesmo com eventuais notas baixas, 

me empenhava e conseguia recuperar, num ciclo vicioso de me esforçar nos 

bimestres finais de cada ano, alcançando, assim, as médias para avançar para série 

seguinte. Esses problemas com as notas e uma grande quantidade de faltas, 

confesso, eram causados pelas atividades esportivas que participava na época, pois 

demandavam treinamento (fora da escola), de forma que algumas aulas foram 

cabuladas devido esse motivo. Mesmo não tendo grandes sucessos na prática 

esportiva, participei de competições de atletismo, handebol e, por último, karatê. 

Em 2004, quando no segundo ano do Ensino Médio, li um dos livros mais 

marcantes de minha vida, não por ser um best-seller, ou um clássico mundial, mas 

sim pela forma como o autor desenvolveu a história e, além disso, na época em que 

o li, eu e meus familiares, estávamos com um ente em um situação de saúde delicada. 

O livro “O Vampiro que descobriu o Brasil” de Ian Jaf, traz em sua trama de 120 

páginas, a história do português Antônio Brás que, em um infortúnio, é mordido por 

um vampiro e se torna também um e sua única forma de voltar ao normal é “matando” 

o vampiro que o transformou. A história se passa por volta dos anos 1500, 

oportunamente quando a esquadra de Cabral parte com destino às índias, porém 

chega em uma terra estranha, que viria a se tornar o Brasil. Em sua caçada ao 

vampiro, Antônio embarca em uma das naus e presencia diversos fatos importantes 

para a história do Brasil em suas fases colonial, imperial, republicano, antidemocrático 
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e após a redemocratização. A forma como o autor mescla a ficção e os fatos reais se 

torna muito interessante, claro que essa receita e estilo de escrita não é novidade, 

mas até aquele momento não havia lido algo daquele tipo, onde me foi apresentado 

uma crítica, bem humorada, de alguns momentos históricos para formação do país, 

bem como fatos desconhecidos e não abordados nas aulas tradicionais de história.   

Recordo com certa vergonha, diga-se de passagem, de uma atividade 

desenvolvida em sala de aula. Vergonha pois, juntamente com colegas da turma 

apresentamos uma pequena peça teatral, que consistia de uma releitura cômica, pra 

não dizer descabida, do único livro de Machado de Assis que li na vida – Esaú e Jacó. 

Entre os diversos devaneios dessa versão adolescente da obra machadiana, a rixa 

entre os irmãos (Esaú e Jacó), se iniciava por torcerem por times de futebol rivais, 

onde os atores (bem amadores diga-se de passagem) caracterizaram-se com 

uniformes desses times, sem contar com a cena em que um dos atores, para compor 

a personagem, se transfigura em uma mulher, utilizando uma saia longa e uma 

espécie de torço na cabeça, para representar uma médium que aparece na trama 

original. Mesmo que num tom cômico e escracho adolescente, a atividade teve seu 

valor, afinal suscitou que um texto, um livro, de um dos maiores romancistas 

brasileiros, depois de lido, fosse reescrito, e com isso relido, na tentativa de se 

recontar a história, adaptar a trama, trazendo à tona o olhar, a leitura de mundo de 

seu “diretor”. No fim, sucesso e muitas risadas em sala com a performance artística 

dos atores, e principalmente do ator que representou a médium.    

O ano de 2005 foi marcante, não somente por ter sido o ano em que passei no 

vestibular, mas sim pelo empenho e cuidado com que a equipe pedagógica da Escola 

28 de Novembro garantiu a instalação e o bom andamento do Projeto Terceirão, que 

assemelhava-se ao que a Escola João Bento da Costa (em Porto Velho), 

brilhantemente desenvolvera e que vinha garantindo um alto índice de aprovações de 

seus alunos no vestibular da UNIR. Onde se tinham aulas mais “puxadas” e aos 

sábados, com aulões e material didático diferenciado. Por meio do “Terceirão” me 

aproximei ainda mais dos professores que admirava e respeitava, que dê alguma 

maneira me espelhava, afinal essa relação professor-aluno é quase que inevitável. 

Acredito que decidi prestar vestibular para o curso de química devido esse projeto e 

mais ainda devido a essas relações catalisadas com os professores e equipe 

pedagógica, e atribuo a professora de Língua Portuguesa meu interesse e gosto pela 
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leitura, tanto que me presto a tentar unir – pelo menos discutir e refletir – leitura, 

literatura e química.  

Durante o ensino médio, e isso se acentuou no “Terceirão”, era comum 

indicarem livros aos alunos, mas não somente para a partir de sua leitura, serem 

elaborados textos, ou resolução de exercícios de interpretação que mais tarde se 

atribuiriam notas. Para algumas pessoas da escola em que estudava, os livros 

deveriam ser lidos não para uma produção mecânica ou cópia das respostas, mas sim 

para fomentar ideias e ideais, pensar criticamente, etc. A professora de Língua 

Portuguesa e Literatura era a principal entusiasta desse viés de pensamento sobre 

leitura, e devido interesse por leitura, certa feita me presenteou com um exemplar de 

Noite na Taverna, na verdade uma edição dupla em que se tinha anexo o livro Lira 

dos Vinte Anos, ambos de Alvares de Azevedo, além de emprestar alguns de sua 

biblioteca particular àqueles que solicitavam. A professora de história também nos 

incentivava e falava sobre outros livros-textos para um aprofundamento daquilo que 

estávamos estudando em sala, levava alguns para nos mostrar durante a aula, mas 

como a condição financeira da escola, e dos alunos não permitiam a sua aquisição, 

meramente aguçava a curiosidade de uns e outros. 

Não ouso dizer que era um assíduo leitor, e que lia tudo o que indicavam, porém 

aquilo que estava ao alcance, seja por empréstimo de terceiros, seja por meio da 

biblioteca da escola, o era (lido), tanto que as “leituras obrigatórias” para a realização 

do vestibular da UNIR, só me foi permitida por meio de empréstimo com uma amiga 

da minha família. Com relação a reminiscências escolares a respeito de leituras, certa 

vez, na biblioteca da escola ao solicitar, um livro do servidor responsável pela 

biblioteca, e que estava trancado à chave em um armário, com naturalidade me 

perguntou: “Pra que você quer esse livro?”. Não recordo o que se passou a partir dali, 

mas posso argumentar hoje, que se num espaço de formação escolar, onde não 

existem imposições antidemocráticas ou despóticas – ao menos na época – ser 

questionado por que necessitamos de um livro é desnorteador e se pode asseverar 

que algo muito errado está acontecendo. Livro é para ser lido, estar nas mãos de 

leitores e não guardados, trancados, incólumes e cheirando a novo.  

Pensamentos e atitudes semelhantes acabam por tolher a busca por leitura, e 

por conhecimento, de forma geral, combatidos e banidos de nossa sociedade, já que 

os tempos nefastos em que, por exemplo, o Index Librorum Prohibitorum fora escrito, 

publicado e seguido, já não condizem com os anseios e conquistas, possibilitadas 
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pela coleção (e evolução) de conhecimentos acumulados pela humanidade, apesar 

de outras formas oblíquas de poder que ainda estratificam e dificultam seu acesso.  

Não saberia avaliar apenas um único motivo que me levou a adentrar em 

pesquisas com temas voltados para a junção entre leitura, literatura e 

química/ciências. Talvez um deles seja a dificuldade enfrentada quando ingressei na 

Universidade, por deparar-me, nas primeiras fases do curso, com algumas diferenças 

(em relação ao Ensino Médio) de se estar em um espaço de formação acadêmica. 

Não somente por estar focado apenas em química e assuntos correlatos, mas também 

pela diferença de postura dos professores, tanto metodológica, quanto 

comportamental, em comparação aos que tivemos contato durante a educação 

básica. Parece uma crítica, mas não é, somente tentamos traçar um histórico que 

acabará explicando a motivação para pesquisar essa temática.  

O fato é que ao me deparar com a formação acadêmica acabei – não há aqui 

uma avaliação se por falta de incentivo, tempo ou mudanças enfrentadas – me 

distanciando das leituras literárias, quando deveria ter acentuado essa prática, a que 

estava acostumado e que eram feitas por fruição. Artigos técnicos-científicos, livros 

didáticos que são referência para as disciplinas, eram lidos (ao menos partes deles) 

com o intuito de fixação de conteúdos e ser avaliado durante o processo de formação 

como sabemos que funciona. Diversas foram às tentativas de ir até a biblioteca e 

escolher um livro e lê-lo integralmente, todavia em vão.  

Assim como assinalaram alguns graduandos que participaram dessa pesquisa, 

apenas durante o andamento dos componentes curriculares de interface (nos últimos 

períodos) com educação é que fomos instigados a realizarmos outras leituras que não 

as técnico científicas inerentes às disciplinas cursadas. Destaque para disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Química e Prática de Ensino, em que além de 

lermos, ouvíamos o professor ler textos e trechos de livros, falar com paixão sobre 

leitura e produzirmos textos e nos estimulava para que lêssemos, e tudo isso sem 

perder o foco de que éramos graduandos em química, mais que isso sem deixar de 

demonstrar o que a leitura proporciona na construção do saber científico (e da 

química) e também para a vida enquanto ser social. 

A postura do professor me fez refletir e tentar responder, anos mais tarde, 

algumas inquietações pessoais: por que a leitura literária deixou de ser frequente, 

após ingresso no curso de Química?; é um problema apenas pessoal?; e se 

estivessem nos incentivado mais? Tais questionamentos, possivelmente não 
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possuem respostas, dada a envergadura da pesquisa que realizamos, mas com 

certeza advém daí a motivação para cursar o Mestrado em Educação, escolhendo 

uma temática – controversa e sem muita ligação com a formação em química para 

alguns – um tanto complexa e por vezes subjetiva, mas que não pode ser deixada no 

esquecimento da academia, principalmente quando se está tratando da formação de 

novos professores.  

O Mestrado em Educação tornou-se um divisor de águas em minha vida. 

Caminhos se abriram, novas perspectivas e posturas profissionais. Amadurecimento 

teórico e reafirmação de posicionamentos políticos. Novos entendimentos sobre a 

educação, tais como: para que(m) serve; como se (re)produz; seu caráter 

transformador e libertador, etc. As demandas acadêmicas – as doces leituras – 

durante as disciplinas, o contato com os colegas e professores permitiram discussões 

e análises de cenários em que a educação é o centro de toda uma mudança na ordem 

das coisas, assim como se torna agente limitador de ação, quando assume o papel 

de reprodução de um sistema baseado na exploração e exclusão. Graças ao regresso 

à academia, pude também retomar o gosto pela leitura e pela leitura literária, mesmo 

que o foco fosse em textos acadêmicos do campo de pesquisa. Entre as leituras 

literárias realizadas enquanto cursava o mestrado estão duas obras de Gabriel García 

Márquez, alguns títulos foram adquiridos para serem lidos futuramente, compondo 

assim uma pequena biblioteca.   

Os rumos (e prumos) que tomei em minha vida adulta, seja errando ou 

acertando em cada ocasião, e atribuindo os acertos aos ensinamentos, os diálogos 

abertos e francos, as observações cotidianas e algumas correções (às vezes, 

castigos) realizadas pelos meus pais, pela vida em família, certamente me trouxeram 

a esse momento. Minha mãe e meu pai fizeram de suas vidas uma luta cotidiana e 

primordial em prol da educação e bem estar da família que conceberam. Vivemos sem 

muito luxo, mas nunca faltou alimento à mesa e principalmente não faltou fibra moral 

e dignidade em nossa casa. 

Tendo como principal brio pessoal, ao menos na minha visão, a honestidade 

(em todos os aspectos), meu pai tornou-se meu principal exemplo de homem, de 

cidadão, de dedicação à família e, acima de tudo, de pai. Ainda não teve oportunidade 

de concluir o ensino médio, porém acredito que ainda há tempo para que ele possa 

concluí-lo e quem sabe cursar o ensino superior, pois é extremamente inteligente e 

possui capacidade de tecer análises de conjuntura social, política, econômica e 
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cultural. O sonho (de concluir os estudo e chegar ao ensino superior) é latente nele, 

se levarmos em consideração a maneira aguerrida com que nos encaminhou ao 

estudo, e como foi companheiro e parceiro para que minha pudesse estudar. Creio 

que, diante dessa luta diária, seu sonho pessoal estivesse sendo realizado por meio 

de seus filhos e sua esposa.  

Minha mãe que didaticamente sempre nos mostrou como caminhar pelo 

mundo, sempre nos deu exemplos de como devíamos tratar uma pessoa, cuidar das 

relações interpessoais de maneira atenciosa e cordial, em como desenvolver e zelar 

o bom caráter e, além disso tudo, mostrou-nos, por intermédio da educação, que se 

pode chegar onde quiser. Ela, que quando jovem não pôde estudar, em sua vida 

adulta dividia-se em três ou mais para dar conta da casa, dos filhos, do marido e dos 

estudos. Concluiu o ensino fundamental enquanto erámos – eu e meus irmãos – 

pequenos, depois o ensino médio (antigo magistério), chegando à graduação e depois 

disso à pós-graduação. Como professora da educação infantil, coleciona pelo menos 

uma centena de ex alunos, que ao encontrarem no dia dia da pacata cidade em que 

reside, a abraçam, a cumprimentam    

Educar-se, então, para meus pais, era o foco e único caminho para a busca de 

uma melhoria ou apenas de uma autonomia em minha, em nossas vidas, enquanto 

família, não somente financeiramente falando, mas acima de tudo num viés de luta e 

consolidação social, cultural e, portanto, política. Mais que isso, entendo que nesse 

momento ímpar de minha trajetória pessoal e profissional, a educação é o mais 

importante legado que meus pais (e outros familiares) poderiam ter me deixado nessa 

vida e que, com certeza, o mesmo ideal será repassado aos meus descendentes ou 

pelo menos aqueles que me rodeiam. 

Desta forma, quero deixar claro que escrevo aos meus, aqueles e aquelas que 

não deixaram de acreditar, de me incentivar e dizer que eu era capaz de chegar onde 

cheguei e que, com toda certeza, reconhecem e me dão forças para acreditar que 

possuo capacidade intelectual, moral e espiritual para chegar onde quero, de galgar 

sempre um novo degrau. Leio, aprendo, escrevo, debato e, de alguma forma, luto, por 

ideias que permitam com o que as utopias, por vezes mal compreendidas, sejam 

alcançadas e como isso obtenhamos uma educação de qualidade, que faça com que 

reflitamos e acima de tudo possamos agir para reverter os cenários sociais injustos e 

degradantes e que uma grande parte da nossa sociedade está sujeita.  
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Segui e sigo por caminhos (como também fui encaminhado) que me levam a 

uma busca incessante por conhecimento, por entendimento do mundo, do outro e 

creio estar acertando nesse aspecto, todavia compreendo que dada a incompletude 

característica do ser humano, se abrem espaços para apreensão de conhecimentos 

outros, novos ciclos de aprendizado e ensinamentos. Portanto, aprender-ensinar-

aprender é o processo que melhor me (re)apresenta. Ubuntu! 
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1 INTRODUÇÃO – POR UMA QUÍMICA DA LEITURA   

 

Torna-se comum, seja por economia de tempo ou inércia mental, lermos algo 

de forma superficial, cunhado popularmente como “passar os olhos” em um texto, 

primando-se, assim, o ato de ler como apenas algo mecânico de decifração de sinais. 

Esse tipo de leitura dá-se, quando aquilo que é lido não nos envolve, não nos 

interessa, ou apenas não é a informação que buscamos, como também lemos dessa 

forma quando não se compreende o que é lido – não nos diz muito naquele instante, 

pra não dizer que nada tem para nós (MARTINS, 2012).  

É comum também que não nos demos conta do que realmente significa a leitura 

para além do decodificar as letras, acaba-se eventualmente em dirimir o potencial 

político do ato de ler, das letras e palavras (e da educação em um contexto amplo), e 

que durante o passar dos anos de história da humanidade foi – e ainda é – motivo e 

símbolo de estratificação social. Se pensamos em um mundo numa ótica maniqueísta 

em que existem lados opostos digladiando-se entre si, podemos afirmar que é na e 

pela educação (já que devemos sair do obscurantismo de que exista neutralidade na 

educação) as duas frentes travam as “batalhas” mais ferrenhas. De um lado uma 

lógica hegemônica de dominação, seja social, econômica, política e até, cultural, 

arraigada a métodos que não podem, sem cair em contradição, servir àqueles que 

são ditos explorados, oprimidos. Do outro lado do campo de batalha (apenas das 

ideias?), a classe nominada oprimida, dominada, em que pelas mãos de seus 

“algozes”, fica à mercê de toda burocracia, imposições econômicas, sociais, etc., do 

sistema instaurado pela classe dominante. 

Nesse contexto a escola, a educação, como um todo, figuram como campo fértil 

de reprodução da lógica capitalista, mas também em dados momentos como espaço 

de transgressão, e embate ao sistema que aí está. Dado esse “controle”, exercido 

pelas forças políticas a que estamos sujeitos, ficam os trabalhadores e as pessoas de 

camadas menos prestigiadas da sociedade, em meio ao fogo cruzado. Vale ressaltar 

que em várias situações é por meio de uma educação – e isso é uma contradição 

clássica – que o sujeito conquista, compreende, as condições que o permitem refletir 

o seu papel histórico, a agir a partir disso, levando-o a transgredir (ao menos em certo 

grau) lógica imposta. Demonstrando assim seu poder transformador, quando 

praticada para a liberdade, como bem nos fala Paulo Freire ao longo de suas obras. 
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Além disso, a sociedade atual apresenta características que trazem à tona 

problemas específicos no contexto educacional: rapidez nas informações, falta de 

recursos materiais e humano, problemas de ordem curricular envolvendo as 

modalidades de ensino, dentre outros. Nesse sentido, devem-se valorizar os sujeitos 

no que lhe é mais peculiar, a sua formação para a vida em sociedade, uma formação 

para o mundo, sendo válido o alerta: 

 
O que é preciso não é exatamente esvaziar a lógica disciplinar dos 
programas de formação para o ensino, mas pelo menos abrir um 
espaço maior para uma lógica de formação profissional que reconheça 
os alunos como sujeitos do conhecimento e não simplesmente como 
espíritos virgens aos quais nos limitamos a fornecer conhecimentos 
disciplinares e informações procedimentais, sem realizar um trabalho 
profundo relativo às crenças e expectativas cognitivas, sociais e 
afetivas através das quais os futuros professores recebem e 
processam estes conhecimentos e informações (TARDIF, 2002, p. 
242). 

 

A falta de reflexões dessa natureza pode ser intensamente sentida nos em 

cursos de formação nas licenciaturas em Ciências da Natureza, ou mesmo nas áreas 

das ciências (ditas) exatas e não poderia ser diferente com a química, onde se tem, 

geralmente, perpetuação e a reprodução de uma lógica de formação acadêmica onde, 

por vezes, não se levam em consideração, e nem se permite a reflexão de questões 

sociais, políticas, econômicas, etc., dos envolvidos no processo de formação 

(professores, alunos e sociedade), ficando apenas pautado no cientificismo e 

tecnicismo da área de conhecimento a que se está vinculado, relegando, assim, em 

alguns momentos, as relações homem x ciência, homem x conhecimento e até 

homem x homem e que estão intimamente ligados com a educação. Para Maldaner 

(2003), a formação de professores dá-se em um contexto de “formação ambiental”, 

ou seja, a forma como a sua prática profissional se pauta em elementos de sua 

formação escolar. Avaliando que muitas vezes professores acabam atuando conforme 

modelos de ensino que captaram de seus professores. Realizando então uma 

reprodução de modelos de ensino, e nesse processo “[...] não há lugar para a 

reconstrução criativa do conhecimento, ciência, ensino, aprendizagem, papel do 

professor, papel do aluno, aula, programa de ensino” (p. 389). 

Nessa ótica, asseveramos que dada a formação na educação básica do aluno 

ser comumente deficitária para a prática de leitura, e que mesmo com dificuldades 
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cognitivas nesse aspecto, devido uma agenda em que se torna imprescindível que 

dados estatísticos de avanço em leitura sejam positivos, e atendam às metas 

governamentais, acaba-se, em muitos casos por avançar o alunado aos anos 

seguintes (de escolaridade), sem que se permita que se identifique, trabalhe e 

possibilite o desenvolvimento do aluno, e se extinga sua dificuldade leitora. 

Obviamente que existem políticas públicas implementadas que se prestam a dar esse 

suporte, mas efetivamente o ensino escolar brasileiro ainda é ineficiente na formação 

plena de leitores. 

Mesmo diante de cenários educacionais em que para um aluno em idade 

escolar ler um livro integralmente, há necessidade de atribuição de notas e até por 

imposições por parte dos professores, é de importância sumária que se possibilite 

novos estudos e trabalhos que contribuam para o desenvolvimento da capacidade 

leitora e mais que isso, que por meio desses estudos e novos entendimentos 

possamos compreender que o desenvolvimento da leitura deve estar atrelado a 

questões mais profundas, assim sendo Silva (1995, p. 14) diz-nos que sobre o 

desenvolvimento da leitura no ambiente escolar: 

 

A passos largos, temos de imediatamente construir uma atmosfera de 
interlocução nas salas de aula, para que as atividades de ler não 
ofusquem as atividades de falar, discutir, contar, debater, ouvir, 
escrever, etc. 

 
O ato de ler deve estar conectado a questões outras e não deve sobrepor a 

atividades concernentes de uma rotina em sala de aula, ler deve ser (e, o é) dinâmico, 

deve ser início, começo e fim, depois começar novamente, perpétuo, sem um findar, 

já que lemos não somente os signos, as palavras grafadas, e sim lemos, antes de 

tudo, o mundo a nossa volta. 

Com o tema escolhido para nosso trabalho, propomos, a partir dos 

conhecimentos a respeito de leitura, ensino de química e formação docente, contribuir 

para o aprendizado e fortalecimento da capacidade leitora em todas as áreas do 

conhecimento, mais especificamente no ambiente de formação acadêmica do curso 

de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, fazendo 

emergir novos entendimentos e interpretações acerca da temática, sem perder o foco 

de se constatar eventuais situações em que se têm contributos, e também vícios e 

ranços trazidos de experiências escolares (e acadêmicas, no caso dos professores) 
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no que tange à leitura, e que acabam por influenciar a formação de professores de 

química. Assim, buscamos desenvolver um trabalho de pesquisa em que pudéssemos 

verificar em que medida o curso de Licenciatura em Química utiliza a leitura de textos 

literários que estejam relacionados à temática de química, no processo de formação 

dos graduandos, e a forma como graduandos e professores compreendem o papel da 

leitura na formação acadêmica, para além disso, para a formação de professores. 

Acreditamos que a leitura permeia todas as disciplinas e determina todas as 

formas de aquisição do conhecimento. Sendo a leitura parte dessa linguagem, a 

importância em trabalhar seus diferentes aspectos, reside na constatação de o sujeito 

ser constituído por meio da sua relação com o mundo, torna-se incontestável assim 

que um professor, mesmo que de química, biologia, matemática, física, etc., também 

seja um professor de leitura, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da 

competência leitora dos alunos. Desta maneira não seria disparate defendermos que 

a construção do conhecimento em química, seja na educação básica, seja na 

formação acadêmica e em maior grau na formação de professores, pode ser realizada 

utilizando-se leituras e leituras literárias que versem, que unam a química e a 

literatura. 

Por definição, bem generalista, a química é uma ciência que estuda as 

transformações da matéria, de forma que se considere a sua composição, suas 

transformações, perceptíveis ou não a olho nu, por meio das inúmeras reações, sejam 

espontâneas ou não, controladas, quando num viés científico, bem como aquelas que 

fogem ao domínio do homem, e por vezes causadas por mãos humanas. Dado esse 

seu caráter de “transformação”, é natural que se busque o estudo da química de 

maneiras diferenciadas e que a relacione à literatura, se pretende fomentar nos 

professores novas metodologias que contribuam para a construção do ensino de 

química, tendo como pano de fundo atividades de leitura e, obviamente, a 

interdisciplinaridade entre a literatura e a química, algo fecundo em um curso de 

formação de professores (como também na educação básica), já que se oportuniza 

que se desenvolva o futuro professor em várias aspectos, tais como: melhoria na 

escrita, aquisição de vocabulário, pensamento crítico-argumentativo, reconhecer-se 

como ser político e encadeamento de pensamentos. 

Diante das nossas pesquisas, percebemos que existem trabalhos a respeito do 

ensino de leitura literária em outras áreas do conhecimento, contudo, ainda há uma 

supremacia de conteúdos específicos da área, sem nenhuma relação com outras 
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áreas e essa constatação nos motivou a seguir adiante, pois julgamos pertinente que 

o aluno dos cursos de graduação em Química, futuros professores, desenvolvam a 

competência leitora amplamente usada em diversas situações do dia a dia.  

Quando realizamos pesquisa na internet, constatamos que há pouco material 

relacionado à prática da leitura literária voltada para o ensino de química, em 

comparação a outras áreas da química. Ainda assim, alguns estudos, principalmente 

artigos, relevantes dentro dessa temática serviram para subsidiar nossa reflexão, 

quais sejam: “Estratégias de leitura e educação química: que relações?” 

(FRANCISCO JR., 2010); “Experimentação e Literatura: Contribuições para a 

Formação de Professores de Química” (GONÇALVES, 2014); “Textos de divulgação 

científica no ensino superior de Química” (ABREU; MASSI; QUEIROZ, 2007); “Física 

e Arte: uma ponte entre duas culturas” (ZANETIC, 2006); “Literatura e Ciência: 

Monteiro Lobato e o ensino de química”, tese de doutorado de Marcelo Pimentel da 

Silveira, entre outros. 

Assim, iniciamos nossas reflexões a partir da seguinte questão norteadora: em 

que medida o curso de Licenciatura em Química, utiliza a leitura de textos literários 

que estejam relacionados à temática de química, no processo de formação dos 

graduandos? A partir da questão norteadora, traçamos o objetivo geral, cuja finalidade 

foi analisar em que medida o curso de Licenciatura em Química, utiliza a leitura de 

textos literários que estejam relacionados à temática de química, no processo de 

formação dos graduandos. A partir dele, elaboramos os seguintes objetivos 

específicos: averiguar, na concepção dos professores e graduandos em química, a 

contribuição da leitura de textos literários para o processo formativo nessa área; 

identificar a importância atribuída à leitura pelos graduandos em química; relacionar 

os componentes curriculares que possibilitam a leitura de textos voltados ao ensino 

de química, apontados pelos professores e graduandos; caracterizar as dificuldades 

encontradas pelos professores para implementação de práticas de leitura na 

licenciatura em química e listar os incentivos à leitura apresentados pelos graduandos 

em química, no seu processo de formação. 

Justifica-se, portanto, uma pesquisa nesta área, considerando-se a importância 

da leitura literária para o ensino de química, o amálgama entre literatura, leitura e 

química que, de certa maneira, é uma provocação e um desvelar de que a ciência e, 

portanto, da química (disciplina) pode ser construída escolar e academicamente de 

maneira mais “poética” e talvez mais subjetiva, menos dura ao leitor que não possui 
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um profundo conhecimento técnico e mesmo para aqueles que se apoderam desses 

conhecimentos científicos, ao estarem em um espaço de formação acadêmica e em 

maior grau em um curso de licenciatura.  

Acreditamos ser válido aos futuros professores forjarem-se profissionalmente 

com aquilo que a educação mais exige, as relações humanas, sob a ótica da busca 

por conhecimento, que tendem a transformação do homem e seu meio (de forma 

responsável e sustentável, ainda mais quando tratamos da química), do que apenas 

o tecnicismo e cientificismo, que deixa, muitas vezes, de lado questões mais urgentes 

da relação/processo de construção professor-aluno-conhecimento.  

Como toda boa história contada em um best-seller ou nos clássicos da 

literatura, a química também possui seus mistérios, seus rituais, seus heróis e 

heroínas e suas aventuras, pouco contadas e trabalhadas, – é bem verdade, se 

levarmos em consideração a outros ramos das ciências – mas que não pormenorizam 

o potencial educativo, afinal, só ler já desperta e desenvolve a criticidade, a 

capacidade de sistematização do pensamento, aumenta a coleção de vocábulos, 

entre tantos outros benefícios. 

Para a realiazação desta pesquisa, elegemos como locus a Universidade 

Federal de Rondônia, mais precisamente, no campus José Ribeiro Filho, na capital do 

estado, Porto Velho. Metodologicamente, a pesquisa se caracteriza como sendo do 

tipo exploratorio-descritiva de abordagem qualitativa. Optamos por utilizar dois 

intrumentais de coleta de dados distintos, uma vez que havia dois grupos diferentes 

de sujeitos. Assim sendo, preparamos um roteiro de entrevista semiestruturada e um 

questionário. Os dados coletados foram sistematizados e analisados por meio da 

análise de conteúdo, seguindo a perspectiva de Laurence Bardin (2011), de maneira 

que estabelecemos eixos temáticos de análise a partir dos questionamentos 

presentes nos intrumentais de pesquisa.  

Como sujeitos da pesquisa tivemos a efetiva colaboração de quatro (4) 

professores do Departamento de Química – DQUI, além de sete (7) graduandos que 

cursavam os últimos períodos do Curso de Licenciatura em Química, mais 

precisamente a disciplina de Prática de Monitoria, componente curricular obrigatória 

aos graduandos do 8° período. 

O aporte teórico e os principais conceitos adotados neste trabalho de pesquisa 

sustentam-se nas contribuições sobre leitura e leitura literária de Paulo Freire (2000; 

2008; 2011; 2013), Ezequiel Theodoro da Silva (1995; 1998; 2003a; 2003b; 2005), 
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Roland Barthes (1987; 1996), Roger Chartier (1988; 1994; 1999), Jean Foucambert 

(1994), Isabel Solé (1998). Pautamo-nos em Maurice Tardif (2002) para discorrer 

sobre saberes docentes e a formação profissional, em Francisco Imbernón (2011) 

para mudanças e incertezas da formação e profissionalização de professores e 

referente às habilidades e competências pautamo-nos em Phillippe Perrenoud (1999; 

2001). Já para a formação inicial dos professores de química, utilizamos os estudos 

de Maldaner (2003), Santos e Schznetzler (2003). Para que pudéssemos nos 

fundamentar com relação a formação de professores, utilizamos o PPC do curso de 

licenciatura em Química e documentos oficiais que o parametrizam. 

O trabalho realizado assume relevância científica quando, mesmo diante da 

existência de outras pesquisas na área, a questão da leitura literária ainda é pouco 

trabalhada e carente de fundamentação teórica, anulando assim qualquer tomada de 

ação para que se possibilite nos ambientes e cursos de formação em química, esse 

tipo de leitura e postura metodológica, já que de forma geral prepondera-se as 

questões mais intrínsecas ao campo da ciência (da química) pura e aplicada.  

Socialmente, o estudo empreendido, torna-se relevante quando instigamos que 

um curso de graduação em química (licenciatura), que marcadamente centra-se na 

transmissão dos conteúdos, em se cumprir os programas estabelecidos, que por 

vezes relega a reflexão e a construção da disciplina, poderia promover uma formação 

docente (em química), numa ótica menos voltada ao tecnicismo, por meio de se 

estabelecer novas relações entre os saberes técnicos-científicos da química (e áreas 

afins) e o potencial transformador da leitura (não somente da palavra, mas sim de 

mundo) por intermédio de textos literários que fazem a ponte entre química e literatura 

e que se tornam contributos na (re)construção da química, da ciência e seus saberes, 

permitindo também re-leituras (mais críticas) de contextos educacionais, sociais e 

políticos. Buscamos desenvolver um trabalho de pesquisa no qual pudéssemos 

verificar o entendimento de graduandos e professores sobre aspectos relacionados à 

leitura num espaço de formação acadêmica (de professores), fazendo-os refletir sobre 

a importância da leitura durante o processo formativo e em sua futura prática 

profissional. A semente foi lançada! 

Estruturamos e tentamos esboçar a dissertação que estamos apresentando da 

seguinte forma: A Introdução demonstra a relevância do tema, justificando a 

importância da leitura de textos literários na formação inicial de professores de 

química, num ideário de que tais livro-textos podem vir a ser apoio metodológico, já 
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que possibilitam a união da literatura e da química, permitindo novas interpretações – 

mais subjetivas – do fazer científico, menos mistificada e mais acessível aos 

graduandos, futuros professores de química.  

Apresentamos a base teórica e conceitual na Seção 2, na busca de estabelecer 

diálogos entre autores, perspectivas e conceitos no que tange a aspectos 

relacionados à leitura, a formação de professores e mais especificamente a 

professores de química, no intento de nos fornecer bases teóricas para as 

argumentações e análises dos dados obtidos. 

Delineamos, na Seção 3, o percurso metodológico da pesquisa. 

Demonstramos, como se deu a escolha dos sujeitos da pesquisa, os procedimentos 

adotados, características dos instrumentais de pesquisa, a maneira como 

caracterizamos a pesquisa como exploratório-descritiva, numa abordagem qualitativa 

e como analisamos os dados por meio da Análise de Conteúdo.  

Na Seção 4, realizamos as análises dos dados coletados, de maneira que 

pudemos, a partir da análise de conteúdo, pontualmente utilizando eixos temáticos “à 

priori”, esmiuçar as falas dos sujeitos da pesquisa. Os Eixos temáticos foram obtidos 

a partir dos questionamentos (que compunham os instrumentais de coleta de dados) 

aplicados aos sujeitos da pesquisa, seguindo uma das técnicas de análise, abordados 

nos escritos de Bardin (2011), que consiste em se categorizar os dados obtidos por 

meio de agrupamentos, nesse caso conforme o aparecimento e repetição de palavras-

chave e termos que compunham os questionamentos presentes nos instrumentais de 

levantamentos de dados.  

As falas dos graduandos foram analisadas conforme os seguintes eixos 

temáticos: Eixo temático I – Contribuição da literatura e da leitura para a formação dos 

graduandos em química; Eixo temático II – Componente curricular que possibilita a 

leitura de textos literários o ensino de química; Eixo temático III – Dificuldades 

enfrentadas pelos professores para a implementação de práticas de leitura na 

licenciatura em química.  

De maneira semelhante, sistematizamos as análises das vozes dos docentes 

que atuam no Curso de Licenciatura em Química por meio dos eixos temáticos, a 

saber: Eixo Temático I – A importância da leitura na formação dos graduandos em 

química; Eixo Temático II – Contribuição da leitura de textos literários para a formação 

e futura prática dos graduandos em química; Eixo Temáticos III – Componente 

curricular que possibilita a leitura de textos literários no ensino de química; Eixo 
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Temático IV – Incentivo à leitura no processo de formação dos graduandos em 

química.  

Nas considerações finais pudemos inferir que das vozes dos professores, foi 

possível relacionar, aspectos que, em nosso entendimento, estão ligados aos seus 

saberes docentes, a sua formação acadêmica, uma postura profissional e a prática 

docente na formação inicial dos graduandos, quando avaliam o papel da leitura e 

leitura literária dentro do desse contexto de formação dos graduandos em química. Já 

das vozes dos graduandos, percebemos, questões que os levaram a refletir sobre as 

práticas e atividades de leitura permitidas ou não em seu processo de formação, bem 

como a importância da leitura para sua futura prática docente, e maneira como seus 

professores mediam e incentivam o ato de ler.  

Tendo como resultado mediante as impressões de professores e graduandos 

que participam do estudo, a leitura literária, aquela que em seu enredo tem a química 

e o fazer científico amalgamados a uma linguagem e estilo de escrita literária, um 

romance (da química) não possui um lugar de destaque, nem de papel secundário 

durante o processo de formação de graduandos, durante as disciplinas, mesmo nas 

disciplinas didático-pedagógicas ou de interface. Diversas dificuldade são 

apresentados pelos professores, em se utilizar esse tipo de recurso em suas aulas, e 

vão desde o método, passando pelos aspectos da formação acadêmica que não deu 

esse suporte ao professor, em como adquirir os livros, quais atividades desenvolver. 

Apesar desses pontos, reconhecem que de uma maneira geral, a leitura contribuiria 

na construção de conhecimento, na interpretação, no vocabulário, etc. Para dois 

professores as disciplinas de cunho didático-pedagógico é quem deve abarcar esse 

tipo de abordagem, um deles diz não haver componentes curriculares que tenham 

esse caráter e o outro diz que essas leituras tem de ser presentes durante todo o 

curso. Em contraponto, a maioria dos graduandos acenam que as disciplinas que mais 

necessitam de leitura menos fechadas, literárias são justamente as especificas da 

área de química. 
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2 BASE TEÓRICA E CONCEITUAL 
  

Nesta seção, apresentamos a base teórica e os principais conceitos utilizados 

neste trabalho. Ao abordarmos e definirmos as concepções de leitura e leitura literária, 

contamos com o apoio dos seguintes autores: Paulo Freire (2000; 2008; 2011; 2013,), 

Roland Barthes (1987; 1996), Ezequiel Theodoro da Silva (1995; 1998; 2003a; 2003b; 

2005), Roger Chartier (1988; 1994; 1999), Jean Foucambert (1994), Isabel Solé 

(1998). 

Para que pudéssemos abordar em nosso texto aspectos sobre formação 

docente, no âmbito da Universidade Federal de Rondônia, trazemos o Projeto 

Pedagógico do Curso e documentos legais que o parametrizam para a base teórica 

do trabalho. Selecionamos alguns recortes desses documentos oficiais que julgamos 

ter profícua relação com a temática abordada neste estudo. Além disso, nos 

fundamentamos nos escritos de Maurice Tardif (2002) sobre saberes docentes e a 

formação profissional, Francisco Imbernón (2011) diante das mudanças e incertezas 

da formação e profissionalização de professores e referente às habilidades e 

competências pautamo-nos em Phillippe Perrenoud (1999; 2001). Para a formação 

inicial dos professores de química, utilizamos os estudos de Otavio Aloisio Maldaner 

(2003), Santos e Schnetzler (2003).  

Diante disso, iniciamos na subseção a seguir, a fundamentação teórica, 

caracterizando os conceitos de leitura e leitura literária nas concepções dos autores e 

pesquisadores que selecionamos. 

 

2.1 Ler o mundo-palavra: leitura e leitura literária 

 

Dos escritos de Paulo Freire, nos interessou o ato de ler, já que este torna-se 

um processo de compreensão do mundo a partir das interações humanas, 

perpassadas por palavras inseridas em um contexto.  

Em Freire (2011), a leitura da palavra é precedida de uma leitura do mundo, de 

modo que a leitura da palavra implica a continuidade da leitura do mundo, ganhando 

assim significados, já que realidade e linguagem estão ligadas de forma contínua e 

dinâmica. Nesse viés freireano, a leitura está ligada intimamente com o mundo, de 
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forma que a palavra esteja contextualizada. Biograficamente escreve que seu 

processo de alfabetização, se deu: 

  

A decifração da palavra fluía naturalmente da “leitura” de mundo 
particular. [...] Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à 
sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo 
maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu 
giz (p. 24).  

  

O autor descreve, até de forma poética, a maneira como seu processo de 

alfabetização foi estabelecido, dando enfoque aos elementos e palavras-chave, 

comuns ao ambiente ao qual estava inserido, a realidade a que estava acostumado, 

ao mundo que lhe era íntimo.  

Nessa perspectiva, de mundo que tornam-se palavras e palavras, que num 

continuum faz com que compreendamos o mundo (a nossa volta), torna-se pertinente 

ao nosso trabalho, já que ao investigarmos, provocarmos e defendermos que, em um 

curso licenciatura em química se permita que o alunado tenham acesso à leituras de 

textos literários que marcadamente unam a química e literatura/leitura, e portanto 

menos fechadas e duras e menos arraigados ao tecnicismo e cientificismo, estamos 

justamente possibilitando que, o mundo (de formação acadêmica da área) ao qual 

participam, seja lido, percebido, e depois da leitura da palavra (dos textos) (re)lido, 

permitindo a continuidade de leitura do mundo, garantindo até novas acepções e 

reflexões de seu mundo (acadêmico) e preparação para a vida enquanto professor. 

Numa tentativa de sistematizar os conceitos expressos acerca do ato de ler e 

da concepção de leitura literária, elaboramos um quadro em que se pode visualizar as 

definições na perspectiva dos autores ao qual nos fundamentamos. De maneira com 

que tais definições sejam daqui em diante o posicionamento adotado para uma 

caracterização do que vem a ser o ato de ler e a leitura literária, tendo como mote o 

desencadear de nosso trabalho. 
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Figura 1 – Quadro: O que é ler? 

Autores Conceituação 

Freire (2008) 

[...] ler não é puro entretenimento nem tampouco um exercício de 
memorização mecânica de certos trechos do texto [...]. Ler é uma 
operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê 
ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do 
objeto da curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo 
sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de 
conhecer em que se acha (p. 29). 

Silva (1995) 
O ato de ler envolve uma direção da consciência para a expressão 
referencial escrita capaz de gerar pensamentos e doação de 
significado (p. 64). 

Barthes (1987) 
A leitura é sempre um ato, o ato da produção do sentido: investe 
o texto, fá-lo dar sentido. [...] A leitura produz sentido, [...] dá 
sentido à existência: transforma e torna manifesto (p. 200). 

Chartier (1988) 
A leitura é prática criadora, atividade produtora de sentidos 
singulares, de significações de modo nenhum redutíveis às 
intenções dos autores de textos ou dos fazedores de livros (p. 123). 

Solé (1998) 

Não há nenhuma contradição em se postular o ensino de 
estratégias de leitura e ao mesmo tempo sustentar a ideia de um 
leitor ativo, que constrói seus próprios significados e que é capaz 
de utilizá-los de forma competente e autônoma. Como ocorre com 
todos os conteúdo de ensino, também aqui se pode – e se deve – 
ensinar o que deve ser construído (p. 75). 

Foucambert (1994) 

O problema totalmente novo, colocado para todos, é inventar as 
condições e abordagens de um a política de “leiturização” que 
responda às necessidades individuais e sociais de nosso tempo, 
da mesma maneira que a política de alfabetização satisfez as 
exigências dos últimos cem anos (p. 33);  
Aprende-se a ler em qualquer idade e continua-se sempre 
aprendendo. A escola é um momento da formação do leitor. Mas 
se essa formação for abandonada mais tarde, ou seja, se as 
instâncias educativas não se dedicarem sempre a ela, teremos 
pessoas que, por motivos sociais e culturais, continuarão sendo 
leitores e progredirão em suas leituras, e outras que retrocederão 
e abandonarão qualquer processo de leitura. (p.17)  

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016). 

A concepção de leitura freireana está ligada diretamente a noções e 

experiências de mundo pelo sujeito-leitor, por meio da palavra contextualizada. 

Podemos dizer que para Ezequiel Theodoro da Silva, ler acaba por tornar-se um ato 

com múltiplas faces numa busca de produção de sentidos ao que se lê, permite, 

assim, reescritas (mesmo que não tenham ido para o papel) já que [...] ao ler o sujeito-

leitor, sempre mobiliza outros textos presentes na sua história de vida e, após a 

interlocução, produz um outro texto que é a expressão do sentido que ele conseguiu 

arquitetar para o texto original (2003, p. 46-47). Assim, as funções da leitura visam a 
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uma perspectiva de se estabelecer ações indispensáveis para o desenvolvimento de 

leitores críticos. 

No trecho que destacamos na Figura 1, Barthes (1987) admite também que ler 

tem como produto a construção de sentidos, possibilitando transformações e 

manifestando a existência. Assim, se entende que o sentido posto em um texto (pelo 

autor) somente é completo após a junção dos sentidos de quem o lê. 

Ler, para Chartier (1988) é uma atividade de produção de sentidos; sentidos 

esses, únicos, próprio daquele que lê, não estando assim a mercê, após ter lido o 

texto, das intencionalidades de quem o escreveu, já que a formulação de novos 

sentidos deve-se agora ao leitor. Fica claro que ler, na visão desses autores, é um ato 

em que se tem a (re)cosntrução de sentidos, seja por um viés de se produzir novos 

sentidos ao que fora lido, devido as relações com o mundo, como coloca Paulo Freire; 

seja no caráter de manifesto e transformação de Barthes; na singularidade do sentido 

formulado pelo leitor, distante da intencionalidade do autor como criva Chartier. 

 

[...] todo leitor diante de uma obra a recebe em um momento, uma 
circunstância, uma forma específica e, mesmo quando não tem 
consciência disso, o investimento afetivo ou intelectual que ele nela 
deposita está ligado a este objeto e a esta circunstância. Vemos 
portanto que, de um lado, há um processo de desmaterialização que 
cria uma categoria abstrata de valor e validade transcendentes, e que 
de outro, há múltiplas experiências que são diretamente ligadas à 
situação do leitor e ao objeto no qual o texto é lido (CHARTIER, 1999, 
p. 70-71). 

 

Mesmo que o texto carregue consigo aspectos afetivos e intelectuais próprios 

do autor, quando lido, de alguma forma, esse perde a tutela, não detém mais o “direito 

autoral”, se levamos em consideração que o leitor produz novas interpretação e 

significados ao leitor, afinal quando se interpreta, se (re)significa o lido e não incomum 

que façamos conexões com experiências outras, que rememoremos enquanto lemos, 

teçamos novos significados. Evidente então, que a leitura e o processo de 

interpretação e compreensão de cada leitor, estão relacionados com o seu 

conhecimento prévio, pois que o diálogo entre o leitor e o autor por meio do texto é o 

desvelar de sentidos, já que para "um texto só existe se houver um leitor para lhe dar 

significado" (CHARTIER, 1994, p. 11). 
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Nessa seara, para Ezequiel Theodoro o ato de ler possui um aspecto de 

reflexão, e gerador de novos pensamentos, sendo compromissado com a “doação” de 

novos significados; no trecho que destacamos retirado do livro de Isabel Solé, 

percebemos a mesma lógica de (re)construção de significados daquilo que foi lido, 

todavia pautando-se em estratégias de leitura, o que pode ser interligado ao que 

escreve Foucambert (1994) e sua chamada “política de leiturização”. 

A leitura não é somente o ato de decifrar letras, sílabas e fazer a constatação 

da palavra, mas uma ação que torne-se transformadora a partir do ato de ler, já que a 

partir das palavras, é que o homem se faz homem (FREIRE, 2013). A palavra, seja 

dita foneticamente, gestualmente ou simbolicamente, por meio de grafemas, é 

princípio da comunicação humana, é uma das maneiras com a qual (nos) informamos, 

é a maneira pela qual nos constituímos, é dessa forma um assumir com consciência 

uma condição humana, uma reflexão da condição em que se encontra em relação ao 

mundo que o cerca. Ler, portanto, nessa perspectiva não é somente percorrer o 

caminho das letras enquanto símbolos gráficos, mas sim interpretar o mundo e a partir 

daí ecoar suas próprias palavras sobre esse mundo, e de alguma forma agir sobre 

ele, representando-o por meio da escrita. Torna-se, ler e escrever, uma prática de 

liberdade.  

As contribuições de Silva (2003a) estão voltadas para os movimentos que se 

fazem na docência para a formação de leitores críticos, um “movimento da leitura, 

igual aos faróis de um carro, vai abrindo clarões à nossa frente, vai iluminando os 

trajetos através de uma união sintonizada entre os nossos olhos e as regiões centrais 

do nosso cérebro” (p.28). Dessa forma, reconhecer a importância do ato de ler 

significa dar oportunidade de começar a construir, mesmo que de forma modesta, uma 

crítica em relação ao que foi lido, ampliando o universo de leituras. Ainda utilizando o 

que escreve Silva (2005), trazemos as cinco principais funções da leitura em seu 

entendimento, de forma que sejam: 

 

1. Leitura é uma atividade essencial a qualquer área do 
conhecimento e mais essencial ainda à própria vida do Ser Humano. 
2. Leitura está intimamente relacionada com o sucesso acadêmico 
do ser que aprende; e, contrariamente, à evasão escolar. 3. Leitura é 
um dos principais instrumentos que permite ao Ser Humano situar-se 
com os outros, de discussão e de crítica para se poder chegar à 
práxis. 4. A facilitação da aprendizagem eficiente da leitura é um dos 
principais recursos de que o professor dispõe para combater a 
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massificação galopante, executada principalmente pela televisão. 5. 
A leitura, possibilitando a aquisição de diferentes pontos de vista e 
alargamento de experiências, parece ser o único meio de desenvolver 
a originalidade e autenticidade dos seres que aprendem (p. 42). 

 

Diante do exposto, se percebe que a leitura é uma série de experiências que 

entre outros motivos é essencial ao ser humano, está ligada ao “sucesso” (escolar e 

acadêmico), é um demarcador de postura e conduta crítica, sendo um dos artífices 

pelo qual o professor combate o conhecimento raso e reducionismos (teórico e de 

enxergar o mundo), é pela e na leitura que se desenvolve a singularidade dos leitores, 

enquanto seres que aprendem por ler. 

Sendo a leitura crítica – e portanto que fomente novos significados – 

fundamental para uma educação inclusiva e libertadora, é necessário que se priorize 

nas escolas, como também noutros espaços de formação, proporcionando aos alunos 

a possibilidade de “Constatar, Cotejar e Transformar”, onde: 

 

[...] a constatação do significado do documento escrito nada mais é do 

que sua compreensão [...] A criticidade faz com que o leitor não só 

compreenda as ideias vinculadas por um autor, mas leva-o também a 

posicionar-se diante delas, dando início ao cotejo das ideias 

projetadas na constatação. [...] o encontro de novas alternativas 

somente pode ser plenamente efetivado na transformação (SILVA, 

2005, p.80). 

 

Fica evidente que uma leitura crítica oportuniza que se construam novos textos, 

um texto do próprio autor, já que inclui o leitor enquanto cidadão, possibilitando a 

mudança após a leitura. Podemos entender que “a leitura de um texto pressupõe um 

autor que depende de traços textuais, mas que joga, também, com o que está atrás 

do texto, atrás do destinatário e diante do processo de cooperação” (AMARAL, 2011, 

p.110). Não é possível, dessa forma, considerar as condições de leitura sem também 

avaliar as condições de produção dessa leitura.  

Em uma eventual prática de leitura efetuada em sala de aula, há a necessidade 

de uma reflexão e planejamento detalhado por parte do professor, além dos materiais 

adequados, para que a prática tenha um retorno desejado, de forma que se 

selecionem textos que sejam intrínsecos ao mundo do alunado, e não estejam em 

desacordo com a realidade dos estudantes, ou então a leitura se transforma numa 

mera artificialidade sem sentido. Para Silva (2003b, p.57), vista por esse ângulo “A 
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leitura se transforma numa rotina estafante, muitas vezes sem pé nem cabeça, para 

quem a produz, servindo a propósitos outros que não a produção de sentidos para os 

textos”. 

Na perspectiva de Roland Barthes, a leitura é uma incessante busca da outra 

margem do texto, “uma outra imagem, móvel, vazia (apta a tomar não importa quais 

contornos) que nunca é mais do que o lugar de seu efeito: lá onde se entrevê a morte 

da linguagem” (1996, p.12), entendendo assim que a margem (do texto) criada pelo 

escritor/autor é “uma margem sensata, conforme, plagiária (trata-se de copiar a língua 

em seu estado canônico, tal como foi fixada pela escola, pelo uso correto, pela 

literatura, pela cultura)”. Assim sendo a primeira margem (do texto) é ofertada ao leitor 

pelo autor, já segunda ele (o leitor) deve construir, (re)significar. O prazer do texto se 

instala entre o primeiro contato, margem, e o segundo, margem a construir-se. 

 

Quando a margem perde sua estabilidade e o leitor entra em deriva, 
instaura-se a fruição, no vazio, na fenda, no corte; enquanto o prazer 
está na cultura, na segurança da margem sólida do texto, a fruição 
instala-se na desconstrução do pré-estabelecido. O pré-estabelecido 
é codificado, é social, é língua (LIMA, 1998, p. 19). 

 

Essa primeira margem firme e fixa, é a língua, que permite todos os prazeres 

mesmo tendo esse aspecto disciplinar e de certa forma alienante. É base fundante 

daquilo que Lima (1998) denomina de “arquitetura textual”. De forma que fruir o texto 

seria a desconstrução e deixar levar-se por ele, à deriva. Em “O Prazer do Texto”, 

Barthes (1996), criva que existam dois regimes de leitura, no primeiro se ignoram os 

jogos de linguagem; e num segundo regime, nada é deixado de lado durante a leitura. 

Explicita ainda que: 

 

Texto de prazer é aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que 
vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática 
confortável da leitura. Texto de fruição é aquele que põe em estado de 
perda, aquele que desconforta, faz as bases históricas, culturais, 
psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores 
e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a 
linguagem (BARTHES, 1996, p.21). 
 

 
Tendo então o texto literário um caráter de ruptura, o autor, “abre a fenda”, “o 

vazio”, enquanto o leitor, na fruição, “preenche o vazio”. É preciso ser leitor ativo, 

atento para absorver todas as matizes que provém e se esvai de um texto. Mas não 
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se pode pensar apenas no leitor do texto escrito. Há a leitura de outros contextos que 

existiam antes da escrita e persistem com ela. “Assim como nunca atravessamos o 

mesmo rio, também nunca lemos o mesmo texto” (LIMA, 1998, p. 21).  

 

No transcurso que fazemos ao transitar por um texto o que vale é a 
nossa liberdade no transporte dos desejos. Afinal, o texto jaz e nós 
leitores o ressuscitamos através da leitura, esse vício impune, por não 
caber em leis. O homem não resiste à solidão, lê porque está só. Mas 
antes de ler, o homem precisa escrever. Não há leitura se, 
antecedendo a ela, não houver uma escrita. Não se pode ter pois boa 
leitura se não houver boa escritura. Ora, se ler é nutrir-se, respirar 
pelo pulmão do texto, é criar asas, ensinar a ler é ensinar a respirar, 
é ensinar a voar (LIMA, 1998, p. 22). 

 

É na premissa de que ler, ensinar (em qualquer que seja a área do 

conhecimento) sob a tutela da leitura literária, é dar asas para o voo infinito, que nos 

fazem acreditar em uma prática educacional pautada nas (re)construção, 

ressignificação de sentidos permitidos por um texto e pra além do texto. 

Das concepções de leitura esboçadas pelos quatro primeiros autores 

referenciados na Figura 1 – Quadro: O que é ler?, podemos destacar a recorrência 

de que a leitura pressupõe um sujeito que opera no ato de ler. Isso significa dizer 

que, ao ler, o leitor imprime sentidos e isso é também uma prática criadora, pois 

requer a junção de três componentes: o autor, o texto e o leitor. Este último inscreve-

se no sentido do texto com sua experiência enquanto leitor crítico, aquele que sabe 

cotejar e transformar, a si e a sociedade. 

A leitura literária é um processo de interação entre o leitor e o texto para 

satisfazer um propósito ou finalidade. Para Solé (1998), “lemos para algo: devanear, 

preencher um momento de lazer, seguir uma pauta para realizar uma atividade, entre 

outras coisas”. Para compreender o texto, o leitor utiliza seus conhecimento de mundo 

e os conhecimentos do texto. Por isso, a leitura pode ser considerada um processo 

constante de elaboração e verificação de previsões que levam a construção de uma 

interpretação. 

A leitura nos aproxima da cultura. Se estratégias de leitura são procedimentos, 

então é preciso ensinar estratégias para a compreensão dos textos: não como 

técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades específicas, mas como estratégias 

de compreensão leitora que envolvem a presença de objetivos, planejamento das 

ações, e sua avaliação. É o que nos diz Solé (1998, p. 73-74): 
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1. Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura. 
Que/Por que/Para que tenho que ler? [...] 2. Ativar e aportar à leitura 
os conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão. 
Que sei sobre o conteúdo do texto? [...] 3. Dirigir a atenção ao 
fundamental, em detrimento do que pode parecer mais trivial. [...] 4. 
Avaliar a consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua 
compatibilidade com o conhecimento prévio e com o “sentido comum”. 
Este texto tem sentido? [...] 5. Comprovar continuamente se a 
compreensão ocorre mediante a revisão e a recapitulação periódica e 
a auto-interrogação. [...] 6. Elaborar e provar inferências de diversos 
tipos, como interpretações, hipóteses e previsões e conclusões.  

 

Assim, ler é muito mais do que possuir um rico cabedal de estratégias e 

técnicas, é um instrumento de aprendizagem, informação e deleite. Porém, a leitura 

não deve ser considerada uma atividade competitiva, pois quem não sente prazer pela 

leitura não conseguirá transmiti-lo aos demais. 

Depois da leitura: continuar compreendendo e aprendendo, já que “a 

compreensão do texto resulta da combinação entre os objetivos de leitura que guiam 

o leitor, entre os seus conhecimentos prévios e a informação que o autor queria 

transmitir mediante seus escritos” (SOLÉ, 1998). Aprender a ler significa também 

aprender a encontrar sentido e interesse na leitura. Aprender a ler requer que se 

ensine a ler, e isso é um papel do professor. É função do professor promover 

atividades significativas de leitura, bem como refletir, planejar e avaliar a própria 

prática em torna da leitura. 

Foucambert (1994) discute que a ideia de desescolarização da leitura é a de 

formação permanente do leitor a ser assumida por todas as instâncias educativas, já 

que a leitura não é um processo que se conclui na escola, sendo assim: 

 

[...] Aprende-se a ler em qualquer idade e continua-se sempre 
aprendendo. A escola é um momento da formação do leitor. Mas se 
essa formação for abandonada mais tarde, ou seja, se as instâncias 
educativas não se dedicarem sempre a ela, teremos pessoas que, por 
motivos sociais e culturais, continuarão sendo leitores e progredirão 
em suas leituras, e outras que retrocederão e abandonarão qualquer 
processo de leitura (p.17). 

 
Como a leitura é um ato que se pratica socialmente, em âmbitos educativos 

diversos, em diferentes contextos, é utopia imaginar que haja receitas padronizadas 

que se apliquem para todas as exigências de leitura e que somente a escola é 

determinante de tal processo.  
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É decorrente desta concepção que Foucambert propõe o conceito de 

desescolarização da leitura e o de Leiturização da sociedade. Retornando às suas 

pesquisas, cerca de 70% dos cidadãos são excluídos deste processo de Leiturização 

por não encontrarem motivos para continuarem o processo. E isto porque todas “as 

sociedades industriais construíram seu desenvolvimento e prosperidade do trabalho, 

o taylorismo, o enquadramento do maior número de pessoas em tarefas de execução 

que não abrem espaço à iniciativa e à decisão” (1994, p. 19). Daí, argumenta ele, o 

retorno ao analfabetismo. A leitura é, portanto, o produto de um status social que se 

constrói em determinadas condições sociais, o que significa dizer que a leitura, além 

de ser uma questão de técnica, é também de status, de estatuto de leitor.  

Modificar esta realidade é urgente, pois está em jogo não apenas condições 

favoráveis à sobrevivência nas sociedades modernas, mas também à construção da 

real democracia. A participação popular neste processo é determinante para a justiça 

social. Tais transformações operam-se legitimamente, não de forma solitária, mas no 

conjunto das relações sociais, tanto no sistema produtivo como na vida das 

coletividades, nos meios de informação, na participação política, no sistema educativo 

e na família. Ao considerar estas instâncias como educativas, o pesquisador francês 

considera que, quando a consciência dos problemas se impõe, as soluções se 

espelham como possibilidades concretas.  

A pergunta que se coloca, então, é: a quem interessa a omissão de tais fatores? 

Por várias razões, a demanda social instaurada pelas relações de poder exige que as 

discussões sobre o ensino de leitura e de escrita avancem de um saber rudimentar - 

para o qual comportamentos alfabéticos sãos satisfatórios – para estratégias mais 

complexas de usos da leitura e da escrita como emancipação de consciências.  

Neste sentido, afirma Foucambert (1994) que: 

 

[...] o problema totalmente novo, colocado para todos, é inventar as 
condições e abordagens de um a política de “leiturização” que 
responda às necessidades individuais e sociais de nosso tempo, da 
mesma maneira que a política de alfabetização satisfez as exigências 
dos últimos cem anos (p. 33). 

  
Em vista da importância das ideias expostas, garantir acesso à leitura passa a 

ser uma tarefa de responsabilidade da sociedade como um todo. Para que isso 

aconteça, a leiturização social deve implicar um processo contínuo de formação de 

leitores, por meio de programas educativos que atuem em duas direções: desenvolver 
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tanto habilidades de leitura de diversos gêneros textuais como também atitudes 

favoráveis à leitura enquanto veículo de aquisição de novos conhecimentos e de 

aprimoramento cultural.  

É necessário um rigoroso mapeamento da situação atual, não apenas da 

escola, mas do contexto social em todas as suas vertentes: econômicas, políticas, 

culturais, na medida em que a escola não é uma ilha, nem o bairro, nem o município. 

Estamos todos interligados por relações globais, o que altera significativamente a 

forma de abordagem da educação no século XXI. O desafio é o de vincular a escola 

a este contexto sem, no entanto, perder a sua identidade, as suas características, o 

seu “território”.  

Para conceituar a leitura, é preciso primeiro evidenciar e reparar um equívoco 

cometido, sobretudo, pela escola: o saber ler ainda hoje é confundido com a 

capacidade de oralização (FOUCAMBERT, 1994). 

A leitura é uma linguagem para os olhos, autônoma, independente da 

linguagem oral. A oralização permite simplesmente constituir uma cadeia oral a partir 

do escrito, enquanto leitura é de fato um processo de atribuição de significados à 

linguagem escrita (FOUCAMBERT, 1994). Entretanto, esta distinção é geralmente 

ignorada: na escola, por exemplo, quando se “ensina a ler”, está-se simplesmente 

transmitindo técnicas de decifração, de conversão do alfabeto em sons. Isto é 

alfabetização, e não o que Foucambert (1994) chama de leiturização. 

De acordo com a perspectiva da leiturização, o leitor ganha espaço para 

interagir com o texto, construindo-o e reconstruindo-o numa atividade na qual ele é 

agente e cujos resultados dependerão de sua experiência de leitura e de mundo. Isso 

acontece na medida em que o processo de leitura coloca em ação todo o sistema de 

valores, crenças e atitudes do leitor e das comunidades interpretativa s que o 

atravessam. Foucambert (1994) afirma que leitor é sinônimo de letrado, em oposição 

a decifrador: para ele, só pode ser considerado leitor quem constrói significados na 

leitura, e não quem apenas decodifica um texto. 

O trabalho do professor na sala de aula quanto a leitura deve ser voltado na 

maneira de como o professor pode provocar a interação do aluno com a leitura e não 

estar restrito à conteúdos teóricos específicos. A escolha dos métodos deve preocupar 

o professor, quando este é consciente, de que a criança é detentora da sua própria 

maneira de aprender, pois a criança possui curiosidade e necessidade de participar 

da vida social, e, pra isso que, compreender o seu meio, e a si mesmo, seu tempo e 
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espaço, compreensão essa, muitas vezes limitadas pela metodologia docente 

antiquada. A criança necessita produzir leitura para transformar e agir sobre seu meio. 

O professor em suas múltiplas funções deve ser um perito em literatura infantil 

analisando-as profundamente para direcionar seus educandos, proporcionando 

visitas constantes aos acervos de livros. 

A leitura literária e o ato ler, portanto, formam um conjunto de estratégias 

ideovisuais e, por isso, deve estar centrada na experiência e nas preocupações das 

crianças, mesmo que a criança não saiba ler, procurando respostas para hipóteses e 

reflexão. 

Os autores que ampararam nossa reflexão defendem a leitura, seja ela literária 

ou não, como uma operação inteligente que aponta uma forma crítica de ser do sujeito 

leitor, capaz de gerar pensamentos e significados. Sendo um ato de produção de 

sentidos, a leitura transforma e torna manifesta a prática criadora, produtora de 

singularidades. 

Assim, ensinar estratégias de leitura é também sustentar um leitor ativo, 

investindo em políticas de leiturização, cuja finalidade maior é empoderar os sujeitos 

para que continuem sendo leitores em busca da cidadania plena. 

Em síntese, o aporte teórico tendeu em selecionar autores e estudiosos que 

tratam o ato de ler, a leitura e a leitura literária como um processo sem findar, onde se 

tem o leitor, e sua capacidade de ressignificação do (mundo, texto, palavra, letra) lido, 

como agente principal. Objetivando-se, entre outros, o desenvolvimento de uma 

postura crítica, portanto política, permitido/criado pela leitura além das palavras, 

ancorados em estratégias para esse tipo de leitura. Após isso, é necessário que 

façamos um paralelo entre a leitura literária e a química.  

 

2.2 Literatura e química ou a “química da literatura”? 

 

Os meus amigos e a minha família orbitam meu coração. Meus 
pensamentos fluem de forma caótica, contínua e não possuem 
trajetórias definidas. Não sou nenhum Gás Nobre, portanto minhas 
interações são incessantes e não precisam ser catalisadas. Aqueles 
que me rodeiam (e que interagem) possuem características periódicas 
similares as minhas e isto faz com que algumas ligações sejam 
iniciadas. Ninguém sabe qual é o seu tempo de meia-vida. Ainda bem! 
Tento encarar a morte como sendo apenas o alcance de um estado 
de Equilíbrio Químico que todos atingirão um dia, mas enquanto não 
chega a hora, vamos desequilibrando as coisas. Reajo a estímulos 
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diversos saindo de um Estado Fundamental e atingindo um estado, 
digamos, Excitado. Com o amor nada se perde, tudo se cria, tudo se 
transforma. Às vezes sou Ácido, instintivamente Neutro, sou Básico 
cotidianamente e simplesmente Complexo. Felicidade para mim, 
somente se estiver em Altas [concentrações].1 (Danilo Rosa Andrade) 

 

Na poesia que abre esse tópico, se pode perceber que os termos grifados 

remetem ao universo conceitual da química. Sem preocupar-se com métrica, rimas ou 

qualquer outra regra de escrita, o autor tenta expressar aspectos de seu cotidiano e 

de sentimentos por meio de palavras-chave que tendem a fazer um elo entre a ciência 

(química) e suas emoções e relações interpessoais, etc. Zanetic (2006) ao defender 

a junção entre a ciência – no caso do autor, a física – e a literatura, avalia que para se 

conceber essa postura metodológica, temos que atentar para textos e livros de 

“escritores com veia científica, como também as obras escritas por cientistas com veia 

literária”. É evidente que ao defendermos um ensino da disciplina permeado por 

leituras de textos literários que discorram sobre o fazer científico numa visão menos 

arraigada ao livro didático, estamos encampando para uma luta onde a ciência e 

portando a química, deve ser participativa no processo cultural do indivíduo, no que 

tange a produção de sentidos, numa construção de saberes da disciplina frente ao 

mundo que o cerca, independentemente de motivações acadêmicas e profissionais.   

Retomando escritos de Silva (1998), onde evidenciamos que ler (e também 

escrever) é atividade de importância sumária em todas os processos e níveis 

educacionais, torna-se também o professor de ciências, bem como, o professor de 

química, um professor de leitura. Se a condição de professor de leitura, está inserta 

no “fazer docente”, mesmo que subjetivamente, do professor de química, já que esses 

exige, durante o processo de ensino-aprendizagem da disciplina, que seus alunos 

leiam, realçamos aqui a pertinência e premência em se propiciar a leitura de textos 

literários na formação inicial de professores de química, não apenas como forma de 

exercício ou atividade com atribuição de notas, mas sim como catalisador de novas 

interpretações do mundo, de contextos, numa busca de desenvolvimento da 

criticidade e acepções de novos sentidos, possíveis quando da interação entre o leitor 

e o texto. 

                                                           
1 Esta poesia foi publicada primeiramente como epígrafe no Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) do 
autor dessa dissertação no ano de 2011, intitulado: A obra Ponto de Impacto e sua relação com aspectos 
sociocientíficos, e republicada no livro: PIBID Química: Ações e Pesquisas na Universidade Federal de 
Rondônia/UNIR, de Wilmo Ernesto Francisco Junior & Ana Carolina Garcia de Oliveira.  
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A “química da literatura” que almejamos resume-se nos efeitos produzidos pelo 

ato de ler. O que isso muda, transforma, acrescenta, elimina na/da vida das pessoas? 

Se o trabalho desenvolvido pretendeu investigar aspectos relacionados à leitura de 

obras literárias que tenham a química em seu enredo, durante a formação inicial de 

professores no curso de Licenciatura em Química da UNIR, é crucial que 

demonstremos ao leitor que existe uma coletânea de livros, e também contos e 

poesias que tratam de fazer esse amálgama2 entre química e literatura.  

A química pode ser compreendida dentro de várias perspectivas por um público 

leigo (ou mesmo douto), seja como agente nocivo, por exemplo com os pesticidas nos 

alimentos, as grandes poluições fabris. Chegando até a tornar-se condição importante 

na venda de determinados produtos cotidianos, onde se propala nos veículos de 

massa a seguinte mensagem: “sem agentes químicos!”. Erro crasso! Mas há também 

quem a use para expressar sentimentos, como em: a química do amor, do olhar, dos 

sentimentos, “a gente tem química”, coisa que mexe com o corpo e alma das pessoas. 

Como não ligar a química a fantasia de fábulas, contos de fadas e bruxas, universo 

permeado por alquimias, venenos, unguentos, drogas, explosões, as poções mágicas, 

pó de pirlimpimpim da obra de Monteiro Lobato.  

São muitas as relações entre química e literatura e não é algo essencialmente 

novo de se fazer. “Jardins de Cristais: Química e Literatura”, de Sérgio Rodrigues foi 

lançado em 2014 e o autor é categórico em dizer que podemos encontrar aspectos de 

química em quase todos os textos literários. “ 

Romeu e Julieta”, de William Shakespeare tem como um dos ápices da obra o 

envenenamento de Romeu e Julieta, veneno esse adquirido em um boticário, uma 

espécie de alquímico da época. 

“Um Estudo em Vermelho”, de Sir Arthur Conan Doyle, o famoso detetive 

Sherlock Holmes, assume-se como um químico que pôde, através de sua perspicácia 

singular e seu método dedutivo, encontrar uma substância que identificava sangue.  

“As Afinidades Eletivas”, de Goethe, o célebre escritor alemão, foi o autor de 

um livro inspirado na química.  

Durante o andamento do trabalho, selecionamos alguns textos literários que 

abordam a química em seu enredo, contendo escrita mais “leve”, se compararmos aos 

                                                           
2 Usamos esse termo em um sentido figurado, para representar a mistura heterogênea entre química e literatura, 
e não em sentido estrito, já que amálgama (por definição) é o nome dado a uma liga metálica que contém o metal 
mercúrio (Hg) e outro metal, muito utilizado em odontologia. O termo também é cunhado no campo da linguística 
quando duas palavras se fundem formando assim outra.      



47 
 

papers e trabalhos acadêmicos, com seus conceitos e terminologias próprias, com a 

linguagem esotérica e técnica a que estamos acostumados.  

No livro “Tio Tungstênio: memórias de uma infância química”, de Oliver Sacks, 

temos as lembranças do autor em sua infância, principalmente com relação a seu Tio 

Dave e sua fábrica de lâmpadas, numa escrita que envolve o leitor, carregada de 

sensações, odores, sons e acima de tudo, química.  

Em “Alice no País do Quantum”, de autoria de Robert Gilmore, temos uma 

alegoria do clássico Alice no País das Maravilhas, em que se leva o leitor ao mundo 

subatômico, está relacionado mais a física quântica, todavia intimamente ligada a 

química também.  

A obra “Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história”, 

escrito por Penny Le Couteur e Jay Burreson, faz um paralelo entre o fracasso da 

campanha napoleônica na Rússia e o fato de que os casacos de suas tropas terem 

botões de estanho, metal que quando em baixas temperaturas se desfaz, o que 

poderia acarretar um maior desgaste de sua exército devido o frio, mas e se os tais 

botões fossem de outro metal? O autor analisa 17 outras moléculas que mudaram o 

rumo do mundo.  

“O Sistema Periódico”, do químico italiano Primo Levi – que escreve outros 

livros mais famosos e que tratam dos horrores vividos durante o Holocausto – é um 

livro em que os elementos da tabela periódica, são ligados a histórias pessoais do 

autor. 

Além desses livros descritos, pudemos elencar as seguintes obras: “Viagem ao 

Reino da Química”, de Wilson Veado; “Lavoisier: o estabelecimento da Química 

Moderna”, de Carlos Filgueiras; “Bohr: o arquiteto do átomo”, de Maria Cristina B. 

Abdalla; “O Mágico dos Quarks”, de Robert Gilmore; “O Sonho de Mendeleiev: a 

verdadeira história da Química”, de Paul Strathern; “Barbies, bambolês e bolas de 

bilhar”, de Joe Schwarcz. Para que pudéssemos melhor ilustrar ao leitor os livros 

literários que resumidamente discorremos anteriormente, apresentamos a Figura 2, 

onde se verifica as imagens das capas dos livros elencados. 

 

Figura 2 - Mosaico de livros literários sobre a Química. 
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Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016). 

 

Para mais, entendemos que a literatura e o seu poder de transformação, 

consequentemente podem “humanizar” a ciência e assim a química, além de propiciar 

uma aproximação entre a imaginação artística de escritores com veia científica 

(SILVEIRA, 2013). Por isso, nosso interesse nessa relação que poderá, se bem 

administrada, resultar em uma “boa química” que reúne cidadãos leitores, leitores 

críticos e críticos professores. 

Ao apresentarmos conceitos referentes à leitura e leitura literária, nosso intento 

foi demonstrar a possibilidade de junção entre química e literatura, mesmo que 

suscintamente, elencando livros – uns até clássicos de autores consagrados. A 

literatura, e assim como a química, são produções humanas, acumuladas, vividas, 

testadas, estudadas e desenvolvidas por mãos e mentes que necessariamente (ou 

não) se esforçaram para de alguma forma contribuir com a herança cultural, social, 

científica da humanidade. Na subseção seguinte, abordamos a formação docente, a 

formação inicial do professor de química pela Universidade Federal de Rondônia, e 
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para tanto iniciamos com um olhar sobre o PPC e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Licenciatura em Química. 

 

2.3 A Licenciatura em Química da Universidade Federal de Rondônia: um olhar 

sobre o Projeto Pedagógico do Curso 

 

Para a construção da cidadania não é suficiente ensinar a Química pela 

Química, o processo é mais abrangente e necessita de uma (re)visão e 

(re)formulação curricular que contemple na sua totalidade os anseios maiores da 

sociedade. Deverá ser construído coletivamente por professores, alunos e sociedade, 

em um projeto pedagógico que deixe claro “o que ensinar, para quem ensinar, como 

ensinar e para que ensinar” (FREIRE, 2000). Dada as mudanças e transformações 

sociais, tecnológicas, culturais, não basta o licenciado, o profissional de química 

ter/obter/repassar o conhecimento químico, técnico-científico, é importante e 

necessário que esse educador químico-científico-técnico possua conhecimentos em 

História, em Filosofia, em Sociologia, além de História da Química, Epistemologia da 

Ciência, conhecimentos nas áreas de Ecologia, Biologia, Matemática, Física, numa 

busca de interdisciplinaridade, tal como expressam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). 

Assim sendo, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), elaboradas e 

implementadas após a Lei 9394/96, acabam por flexibilizar os currículos, chegando a 

modificar os pré-requisitos dos componentes curriculares, a quantidade de disciplinas 

obrigatórias, etc. Estabelecendo assim novos ordenamentos para os projetos 

pedagógicos das instituições de ensino superior, pensando em uma garantia de 

autonomia ao aluno, como também estar embasado nos conceitos de matéria 

(conteúdos) e a interdisciplinaridade. A autonomia expressa no documento remontam 

as ideias do “aprender a aprender”, tão reproduzida pelo sistema educacional, e 

também criticada por algumas correntes e autores da educação, podemos verificar 

no trecho em seguida, aspectos que remetem a esse ideário do “aprender a 

aprender”, entre outros: 

  

[...] já não se pensa em integralização curricular apenas como 
resultado de aprovação em disciplinas que preencham as fases ou 
horas-aulas destinadas ao curso. O estudante deve ter tempo e ser 
estimulado a buscar o conhecimento por si só, deve participar de 
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projetos de pesquisa e grupos transdisciplinares de trabalhos, de 
discussões acadêmicas, de seminários, congressos e similares; deve 
realizar estágios, desenvolver práticas extensionistas, escrever, 
apresentar e defender seus achados. E mais: aprender a "ler" o 
mundo, aprender a questionar as situações, sistematizar problemas e 
buscar criativamente soluções (BRASIL, 2001). 

 

A julgar pelo trecho extraído do Parecer n.º CNE/CES 1.303/2001, que se trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de química, ao aluno então, fica 

a incumbência de “buscar o conhecimento por si só”, mesmo estando sob a tutela da 

Instituição de Ensino Superior, obviamente, sem relegar seu papel de “formadora”, 

como deve ser, todavia assumir a faceta de incentivadora desse viés, dessa busca 

autônoma por conhecimento, numa promoção de uma educação plena, de qualidade 

e que permita o  desenvolvimento do aluno utilizando diversos meios de experiências 

acadêmicas, culturais e sociais, realizando as leituras de mundo, termo diversas vezes 

retomado na obra de Paulo Freire. 

Nessa ótica, de uma formação plena, voltada para as reflexões de questões 

que emanam da vida em sociedade e para também se atender as necessidades 

educativas, econômicas e profissionais, as DCNs estabelecem que como perfil, os 

licenciados em química, devam ter:  

 
O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e 
abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química, 
preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e 
experiências de Química e de áreas afins na atuação profissional 
como educador na educação fundamental e média (BRASIL, 2001, p. 
4). 

 

Demonstramos, em seguida, o Quadro em que se apresentam as competências 

e habilidades necessárias ao licenciando em química, manifesto no DCNs para os 

Cursos de Química:  

 

Figura 3 - Quadro: Competências e habilidades do Licenciado em Química 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA CURSOS DE QUÍMICA, BACHARELADO E 
LICENCIATURA PLENA 

Com relação à 
formação pessoal 

Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com 
domínio das técnicas básicas de utilização de laboratórios, bem como 
dos procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos 
acidentes mais comuns em laboratórios de Química. 
 
Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os 
seus próprios conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos 
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científicos e/ou educacionais e refletir sobre o comportamento ético 
que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o 
contexto cultural, socioeconômico e político. 
 
Identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a 
realidade educacional. 
 
Identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo 
humano em construção. 
 
Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua 
natureza epistemológica, compreendendo o processo histórico-social 
de sua construção. 
 
Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas 
etapas que compõem uma pesquisa educacional. 
 
Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e 
capacidade para estudos extracurriculares individuais ou em grupo, 
espírito investigativo, criatividade e iniciativa na busca de 
soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com 
o ensino de Química, bem como para acompanhar as rápidas 
mudanças tecnológicas oferecidas pela interdisciplinaridade, como 
forma de garantir a qualidade do ensino de Química. 
 
Ter formação humanística que permita exercer plenamente sua 
cidadania e, enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao 
bem estar dos cidadãos. 
 
Ter habilidades que o capacitem para a preparação e 
desenvolvimento de recursos didáticos e instrucionais relativos 
à sua prática e avaliação da qualidade do material disponível no 
mercado, além de ser preparado para atuar como pesquisador no 
ensino de Química. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química (grifo nosso).   

 

Assinalamos na figura 3, trechos que julgamos relacionarem direta ou 

indiretamente com a temática que estamos abordando, haja vista que a leitura, seja 

qual for, fomenta a acepção e desenvolvimento da criticidade, de novos 

conhecimentos, de interpretação de contextos sociais e culturais ao qual está inserida 

sua prática educacional, numa busca por cidadania e respeito ao ente social, portanto 

uma formação humanística. A leitura literária, na forma de romances (como os 

explorados no item 2.2 Literatura e química ou a “química da literatura?, que versem 

sobre a química, possibilitam a interdisciplinaridade, e assim a exploração de novos 

recursos didáticos-pedagógicos, suscitando a criatividade e desenvoltura na 

elaboração de metodologias que consigam amalgamar a química e a literatura, e até 

mesmo outros gêneros textuais. Silva (2005), ao refletir uma formação docente em 
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que se tenha interesse pelo ensino e aprendizagem de assuntos e conteúdos 

específicos da área em questão, pautado na prática e na exploração da leitura, seja 

literária ou de outros gêneros textuais, valoriza o conhecimento a respeito do tema e 

criva que “Os aspectos teóricos e práticos da leitura deveriam ser indistintamente 

tratados em qualquer curso de formação de professores” (p. 35).  

Utilizamos do quadro elaborado por Ramos (2014), e o adaptamos para que 

possamos apresentar a maneira como está estruturada o Projeto Pedagógico do 

Curso:  

 

Figura 4 - Quadro: Síntese do PPC da Licenciatura em Química 

ESTRUTURA DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

ASPECTO DESCRIÇÃO 

Histórico 
 

Um breve escorço histórico acerca do surgimento do 
curso, evidenciando o professor que idealizou e deu 
início para implantação do curso. 

Introdução e Justificativa 
 

Neste momento realiza uma contextualização sobre o 
direito à educação prevista pela Constituição Federal 
1988. Em seguida, há uma valorização da 
biodiversidade amazônica dando subsídio à 
justificativa da importância desta instituição formadora 
de professores de Química para atuar na formação de 
adolescentes, jovens e adultos. 

O perfil dos formandos na 
licenciatura em Química 

São apresentados quais devem ser as características 
deste profissional formado. 

Competências e habilidades 
Refere-se à construção e aplicação dos 
conhecimentos em Química dentro da prática como 
futuro profissional. 

 
 

Conteúdos definidos para a 
Educação Básica 

Segundo o PPP, estas disciplinas são direcionadas à 
Educação básica e que buscam a promoção de uma 
formação pedagógica através de fundamentos teóricos 
e práticos, sendo elas: Didática, Psicologia da 
Educação, Legislação Educacional e Instrumentação 
para o ensino de Química. Enfatiza que as disciplinas 
de Instrumentação para ensino de Química e Prática 
de Monitoria é a interface entre o saber pedagógico e 
o saber específico em Química. 

Formato dos estágios 

Propõe que o estágio curricular supervisionado é “um 
momento privilegiado para integração dos vários eixos 
articuladores da formação do licenciando em Química” 
(PPP, 2005)3, que ocorre a partir da metade do curso 
sendo de 400 horas. Estes estágios contemplam a 
observação, seguidos de planejamento, monitoria e 
regência compartilhada e observada, que serão 

                                                           
3 Em nosso trabalho, adotamos o termo PPC, para descrever o Projeto Pedagógico do Curso. Enquanto em Ramos 
(2014) o equivalente é cunhado como PPP (Projeto Político Pedagógico). Além disso, para a citação do documento 
durante o texto, utilizamos o ano de 2007, pois nos fundamentamos na Resolução n° 160/CONSEA, de 14 de maio 
de 2007 que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Química.  
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acompanhados e avaliados por uma comissão de 
estágio nomeada pelo Departamento de Química. 

Atividades Complementares 
São atividades acadêmico-científico-culturais que 
visam o enriquecimento do processo formativo do 
professor como um todo. 

Avaliação 

Servirão como indicadores do desenvolvimento das 
competências que efetivem a formação, podendo 
mostrar os conhecimentos não abstraídos pelo aluno. 
Cita também que serão solicitados relatórios sobre as 
atividades práticas e experimentais, com intuito de 
estimular a produção de textos técnicos. 

Ementas das disciplinas previstas 
pelo curso 

São apresentadas todas as disciplinas com o conteúdo 
mínimo a ser trabalhado. Neste ponto é explicitada 
também a carga horária das mesmas, contemplando 
as horas dedicadas à teoria e as horas dedicadas à 
prática. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016). Dados: Ramos (2014, p. 51). 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Licenciatura em Química da UNIR, 

implementado no ano de 2007, quando trata das habilidades e competências do 

licenciado formado pela instituição, elenca:  

 

Ao longo do curso o graduando é avaliado continuamente para que 
sua progressão ao longo do curso promova construção de 
conhecimento contínua e agregue autoconfiança e segurança no 
exercício de seu oficio, pois reconhece a abrangência do conteúdo que 
adquiriu. Associado aos conteúdos teórico, são ministrados conteúdos 
práticos estruturados em seqüência na qual o graduando é introduzido 
ao laboratório na disciplina química geral experimental, são 
construídos conceitos de segurança (prevenção de acidentes, 
materiais de segurança e primeiros socorros) e comportamento 
laboratorial. Nesta etapa, também é implantada a consciência da 
química limpa, isto é, manejo racional e ambientalmente correto de 
rejeitos laboratoriais, até o desenvolvimento da capacidade técnica de 
manuseio e uso de aparatos instrumentais, em especial nas disciplinas 
de química analítica experimental (UNIR, 2007, p. 4). 

  

No trecho em epígrafe, percebemos a relação estreita entre o perfil (esperado) 

e primeiro ponto estabelecido nas DCNs, quando trata das competências e 

habilidades em relação a formação pessoal do licenciado em química. Se observa a 

preocupação em se avaliar a construção do conhecimento do graduando dada a 

abrangência dos conteúdos abordados ao longo do curso, tanto num viés teórico 

quanto prático, fomentando ao graduando saberes pertinentes à prática profissional, 

que respeitem e mitiguem agressões ao meio ambiente e que garantam a segurança 

e bem estar, tanto pra si, quanto para os envolvidos. 
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Em relação à formação do licenciando para a vida em sociedade, o PPC 

expresso como segue: 

 

[...] o graduando é apresentado a conceitos de filosofia e sociologia 
com o propósito de estimular, neste ingressante, questionamentos de 
seu papel na universidade e sua relação com a sociedade. [...] Desta 
forma, o curso de química promove a construção de uma consciência 
crítica no graduando que passa a questionar a sociedade, e a política 
que a governa, de forma científica, sob aspectos técnicos, e perceber 
seu papel como educador na formação de uma sociedade justa e 
igualitária (UNIR, 2007, p. 5-6) 

 

   No PPC que tivemos acesso, as disciplinas de Filosofia e Sociologia4, são 

ministradas durante o primeiro e segundo períodos do curso, respectivamente. A partir 

dessas disciplinas torna-se fecundo aos graduandos reflexões sobre o fazer filosófico, 

e também científico, sobre a vida em sociedade, em seus aspectos sociais, políticos 

e econômicos, chegando a promover algum entendimento do contexto ao qual a 

prática educativa está inserta, seus desafios e demandas.  

 Um outro ponto que assinalamos na Figura 3 - Quadro: Competências e 

habilidades do Licenciado em Química, diz respeito a se desenvolver as habilidades 

para que se possa utilizar recursos didáticos e instrucionais relativos à sua prática, 

nesse prisma, o PPC cita duas disciplinas que, entre outras, tende a dar uma resposta 

ao expresso na diretriz: 

 

Ao longo do curso de química o graduando é apresentado aos 
conceitos fundamentais da química bem como sua evolução. Neste 
momento, ele constrói a percepção da ciência dinâmica, ou seja, o 
advento de novos instrumentos e novas concepções científicas 
resulta, em geral, em reformulações de teorias e conceitos. [...] Na 
disciplina de instrumentação para o ensino de química o graduando é 
colocado em posição do exercício de seu futuro oficio, sendo requerido 
a ele, a formulação de práticas, baseadas em materiais alternativos e 
que sejam relacionadas à vida cotidiana. Nesta etapa, à criatividade e 
iniciativa na busca de soluções é enfatizada, ao fim, o graduando 
percebe sua capacidade para propiciar formas alternativas para o 
ensino de química que promovam a qualidade de aprendizagem [...] 
(p. 5). 

                                                           
4 A ementa para Filosofia: Significado de filosofia e sua relação com: Mito, Senso Comum, Ideologia x Utopia; 
Religião Grega x Teologia; Ciência x Matemática; Os clássicos antigos, medievais, modernos e contemporâneos. 
Código da disciplina: QUIFIL; Carga horária: 60 horas. Já para Sociologia, temos se seguinte ementa: A Sociologia 
como ciência e seus métodos. Conceitos sociológicos fundamentais; mudança social; ideologia e cultura. Código 
da Disciplina: QUISOC; Carga Horária: 40 horas (UNIR, 2007).  
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A disciplina Instrumentação Para o Ensino de Química, visa então dar suporte 

ao graduando para que se posso elaborar material de apoio didático, sejam modelos, 

sejam aulas práticas, com objetos do cotidiano, podendo desta forma promover a 

desmitificação de que a Ciência, como um todo e também a Química, somente é 

alcançada por meio de avançados instrumentos, em um ambiente propício – o 

laboratório – paramentado de tecnologia, quando na verdade o processo ensino-

aprendizagem de química pode ser abordado de maneira eficaz, barata e concreta, 

tangível. Outros aspectos também são tratados nesse componente curricular, e o que 

mais nos importa é o quando se coloca sobre o livro didático: 

  

Outro importante tópico abordado na instrumentação para o ensino de 
química é a avaliação de livros didáticos onde o graduando cria a 
percepção crítica da abordagem de um texto didático e a necessidade 
de trabalhar com fontes diferentes, tanto as tradicionais (livros texto) 
quanto às novas baseadas em comunicação eletrônica (p. 5). 

 

Nesse recorte, o referido Projeto Pedagógico do Curso, mais um vez 

embasando-se nas competências e habilidade atribuídas ao licenciado, lhes confere 

a capacidade de analisar livro-textos que servem de apoio didático na construção do 

ensino de química, aspecto também tratado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Química, quando aborda a questão das habilidades e competências 

quanto à busca de informação, comunicação e expressão, diz-nos que o licenciado 

deve: 

 

 Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes 
para a Química, inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e 
remota, que possibilitem a contínua atualização técnica, científica, 
humanística e pedagógica; [...] 

 Saber escrever e avaliar criticamente os materiais didáticos, como 
livros, apostilas, "kits", modelos, programas computacionais e 
materiais alternativos (BRASIL, 2001, p. 6).  
 

É inconteste – conforme percebemos nos documentos legais que parametrizam 

o referido curso de licenciatura e que trouxemos para nos fundamentar nosso trabalho 

– que o licenciado formado pela UNIR, ao menos num ideário – desenvolva/tenha a 

criticidade necessária para buscar aportes teóricos diversos que possam fundamentar 

o seu trabalho pedagógico, além de avaliar livros e outros materiais didáticos. 
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Mostrando que o trabalho que elaboramos tem pertinência para se instigar o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas dos modelos tradicionais 

pautadas no tecnicismo, já que se presta em demarcar o lugar da leitura e da leitura 

literária na formação dos graduandos em química sob os olhares dos sujeitos 

envolvidos.      

O perfil (esperado) dos formandos licenciados em química, é também 

apresentado no PPC do referido curso:   

  

A atuação no ensino de química requer do Licenciado além de 
formação sólida nos fundamentos da química, uma formação 
generalista e investigativa que lhe proporcionem atributos para o 
crescimento profissional contínuo. O Licenciado em Química deve ser 
capaz de acompanhar o desenvolvimento científico tecnológico 
relacionando-o, através da prática pedagógica, ao conteúdo 
ministrado, onde apresenta as implicações deste desenvolvimento à 
vida cotidiana. O Licenciado do Curso de Química da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia é formado em sólidos e 
abrangentes conteúdos de Química, Física e Matemática. Ele possui 
atributos, que lhe permitem associar esta sólida formação a fatores 
ambientais e cotidianos, conseguidos através de conteúdos teóricos e 
práticos ministrados em disciplinas voltadas a prática de ensino de 
química. Nestas práticas, o graduando é levado a criação de práticas 
voltadas ao ensino médio, formuladas com o propósito de despertar o 
interesse pela investigação e pela relação do conteúdo com sua vida 
cotidiana, como conseqüência é criado a interesse pela Química. 
Somado a estes atributos, o Licenciado do Curso de Química possui 
a percepção de fatores sociais e culturais associados ao ensino e seu 
impacto no de desenvolvimento de uma sociedade justa e humanitária, 
adquiridos em conteúdos de sociologia e filosofia. O Licenciado do 
Curso de Química traz em si adjetivos relacionados à participação 
ativa em grupos de trabalho e reconhecimento da importância da 
cultura no desenvolvimento pessoal. Este atributo é incorporado ao 
graduando através do estimulo a execução de atividades culturais 
através da elaboração de peças teatrais com textos de química, 
planejamento e execução de mini-feiras de ciências, criação e 
gerenciamento de fundos de formatura e divulgação da importância da 
ciência. Ao Licenciado do Curso de Química também são somados 
conceitos de química ambiental, direcionada a preservação e uso 
sustentável, e da química de produtos naturais nos quais são 
agregados a concepção de bioética. Enfim, o Licenciado do Curso de 
Química é capaz de promover seu crescimento profissional de forma 
continua e desempenhar o papel na formação de cidadão críticos e 
socialmente ativos (UNIR, 2007, p. 3-4). 

 

É notório que o perfil esperado do formando está intrinsecamente ligado as 

competências e habilidades descritas nas DCNs para os Cursos de Química, além 

dessa característica, observamos a preocupação para a formação contínua, de forma 
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que acompanhe o desenvolvimento científico-tecnológico frente as demandas 

inerentes da profissão, além disso, atribui as componentes Filosofia e Sociologia a 

reflexão necessária, por meio de seus conteúdos, a se alcançar uma sociedade justa 

e igualitária. Reconhece que a cultura tem uma importância no desenvolvimento 

pessoal. 

Em tempo, ressaltamos que o PPC vigente do referido curso de licenciatura, 

passa por uma reformulação5, para atender resoluções e normativas promulgadas 

pelo Ministério da Educação (MEC), posteriores a sua implementação. Em nosso 

entendimento, as exigências a serem atendidas pelo novo PPC são as normativas 

expressas na Resolução CNE/PE n.º 2 de 1° de Julho de 2015, que tem como objetivo 

redefinir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

de todos os cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura, como também para a para a formação continuada 

(BRASIL, 2015).   

Diante dos documentos que regimentam a Licenciatura em Química da UNIR, 

percebemos que o perfil do licenciado apresentado poderá atender as demandas 

sociais que lhe são incumbidas enquanto professor. Todavia, sabemos que 

normalmente existe uma discrepância entre o que é ideal e o real dentro dos espaços 

de formação inicial de professores. À julgar pelo que a presente pesquisa se propôs 

(analisar em que medida o curso de Licenciatura em Química, utiliza a leitura de textos 

literários que estejam relacionados à temática de química, no processo de formação 

dos graduandos), acaba sendo de alguma forma um chamamento para o fato desse 

distanciamento da “formação real” e da “formação ideal” sob a tutela apenas desses 

marcos legais, já que o estudo tenta compreender aspectos relacionados à leitura e a 

leitura literária no decorrer da formação inicial dos graduandos em química. 

A seguir, tratamos de demarcar as visões de autores que abordam sobre a 

profissão docente, num viés mais generalista, como também a formação do professor 

de química, especificamente. 

 

                                                           
5 Desde 14 de outubro de 2014, tramita nas instancias administrativas da Universidade Federal de Rondônia, o 
processo n.º 23118.003837/2014-01, que trata da "Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Licenciatura Plena em Química". Um dos Sujeitos da pesquisa informou-nos via correio eletrônico, em 1° de 
novembro de 2016, que o processo supracitado carece de revisão e adequações para atender exigências quanto 
as cargas horárias das aulas e também dos componentes curriculares, portanto se decidiu, que somente após os 
devidos ajustes, iniciar uma nova tramitação para que se efetive o novo Projeto Pedagógico do Curso.  
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2.4 A formação docente e a formação inicial do professor de química 

  

Para tratarmos da formação docente, trazemos para um interlocução, autores 

como: Tardif (2002) quando o autor aborda sobre os saberes docentes e profissional; 

Imbernón (2011) quando escreve sobre as mudanças e incertezas da formação e 

profissionalização de professores; e referente as habilidades e competências no 

contexto educacional, pautamo-nos em Phillippe Perrenoud (1999; 2001). Para a 

formação inicial dos professores de química, utilizamos os estudos de Maldaner 

(2003), Santos e Schznetzler (2003). 

Aquilo que se compreende como “competências e habilidades”, e que é 

referenciado nas DCNs e norteiam o PPC do Curso de Licenciatura em Química, está 

intrinsecamente relacionado aos escritos e pesquisas de Philippe Perrenoud, em que 

define os termos – competências e habilidades – de maneira seguinte: para o autor, 

as habilidades definem-se como sendo uma sequência de modos de operar induções 

e deduções, por meio de esquemas de alto nível. Assim sendo a habilidade, para o 

autor, é entendida como uma série de procedimentos mentais em que o indivíduo 

aciona para resolver uma situação real, em que é necessário a tomada de uma 

decisão. Já que na visão do autor, quando o sujeito acessa conhecimentos e 

capacidades na tentativa de se resolver uma situação real, sem que para isso seja 

necessário planejamentos ou grandes reflexões, esse então faz uso da sua 

“habilidade” (PERRENOUD, 1999). 

Quando aborda sobre as competências, no campo educacional, o autor a 

relaciona com a destreza do sujeito em realizar tarefas atividades de maneira a se 

obter êxito. Perrenoud (1999, p. 7) define nesse viés, como uma “Capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 

sem limitar-se a eles”, o que se traduz numa maneira de se posicionar em situações 

semelhantes que possam acontecer ao longo da vida, seja docente ou social, em que 

se utilize dos recursos cognitivos, da consciência, dos saberes, das capacidades, 

atitudes, valores, de forma criativa e concisa (PERRENOUD, 1999). 

Para Perrenoud (2001) as competências recursos em conjunto que precisamos 

mobilizar para agir, seja na prática profissional, como também na formação docente, 

e em dadas situações, parafraseando o título de sua obra, se age na urgência, e se 

decide na incerteza, já que por mais que documentos oficiais, como as DCNs, 

resoluções e o próprio PPC  do curso de química, mencionem vários aspectos que 
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devem ser abordados para uma formação visando as diversas competências e 

habilidades da profissão, tem-se que levar em consideração questões profundas e 

que expressam a dicotomia entre o real e o ideal no contexto dos espaços de formação 

de professores e, para além disso, como o professor (formador) age/atua/se formou, 

profissionalmente, perante o rol de habilidade e competências que esses expressam? 

Que necessidades candentes trazem consigo àqueles que iniciam as licenciaturas?   

Não é o foco do estudo essa aprofundamento nas questões de habilidades e 

competências, porém deveríamos tratar sobre esses conceitos, uma vez que se 

apresentam nos documentos oficiais que tratam das formações dos licenciandos em 

química, nos aspectos de desenvolvimento de sua prática profissional, que é 

perpassada e influenciada pelas complexidades da vida em sociedade, das demandas 

e reflexões sociais, políticas, econômicas, etc., por vezes relegadas nesses 

ambientes, em detrimento dos conteúdos e disciplinas. As competências levam em 

consideração, portanto, os saberes experiências, os saberes docentes e profissionais, 

o que converge e é esmiuçado por Maurice Tardif.  

Em Tardif (2002), se aborda sobre os saberes docentes e a relação com a 

formação profissional dos professores, trata ainda do fazer profissional docente. Para 

este estudo, focamos mais nos aspectos relativos aos saberes docentes, já que na 

perspectiva do autor, o saber docente é cunhado como: “saber plural, formado de 

diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, 

dos currículos e da prática cotidiana” (p. 54). Tendo como mote essa pluralidade, o 

autor argumenta que a classificação coesa dos saberes docentes somente é possível 

se associada à natureza diversificada de suas origens, às diferentes fontes de sua 

aquisição e como se estabelecem as relações entre esses seus saberes. 

Deste modo, o autor classifica em quatro diferentes tipos de saberes que estão 

relacionados a atividade dos professores, sendo eles: os saberes da formação 

profissional – ciências da educação e da ideologia pedagógica, que se define em um 

“[...] conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores” 

(p. 36). E nesse prisma, “[...] esses conhecimentos se transformam em saberes 

destinados à formação científica ou erudita, em tecnologia da aprendizagem por 

exemplo.” (p. 36-37); os saberes disciplinares, são tidos como aqueles que pertencem 

aos diversos campos do conhecimento humano (matemática, literatura, química). Tais 

saberes, são repassados por intermédio das instituições educacionais e seu currículo, 

disciplinas, etc.; já os saberes curriculares podem ser entendidos como os 
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conhecimentos relacionados a maneira como os espaços e instituições educacionais 

gerenciam os conhecimentos produzidos socialmente e que necessitam de 

transmissão aos estudantes na forma de saberes disciplinares. Estão agrupados em 

forma de programas de ensino, contendo objetivos, conteúdos e métodos; e, por fim, 

os saberes experienciais, que são obtidos “no exercício de suas funções e na prática 

de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 

cotidiano, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio” (p.39), 

isso implica numa incorporação às experiências, tanto individual, quanto 

coletivamente, produzindo assim as habilidade de saber-fazer e saber-ser (TARDIF 

2002).  

Na figura 5, apresentada a seguir, demonstramos o que Tardif (2002) propõe 

como modelo tipológico para que se possa identificar e classificar os saberes dos 

professores. 

 

Figura 5 - Quadro: Saberes dos Professores.   

SABERES DOS 
PROFESSORES 

FONTES SOCIAIS DE 
AQUISIÇÃO 

MODOS DE INTEGRAÇÃO NO 
TRABALHO DOCENTE 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes 
da formação escolar 
anterior 

A escola primária e secundária, 
os estudos pré-secundários 
não especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes 
da formação 
profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, os 
estágios, os cursos de 
reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais nas 
instituições de formação de 
professores. 

Saberes provenientes 
dos programas e livros 
didáticos usados no 
trabalho 

A utilização das “ferramentas” 
dos professores: programas, 

Pela utilização das “ferramentas” 
de trabalho, sua adaptação às 
tarefas 

Saberes provenientes 
de sua própria 
experiência na 
profissão, na sala de 
aula e na escola 

livros didáticos, cadernos de 
exercícios, fichas, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016), dados obtidos em Tardif (2002, p. 63). 

 
Percebemos que o autor deseja demonstrar o pluralismo dos saberes 

profissionais docentes, estabelecendo a conexão entre os lugares em que os 

professores atuam com as instituições e espaços que o formam, sem relegar os seus 
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instrumentos e ferramentas de trabalho, e por fim as experiências da vida em família, 

da vivencia escolar e acadêmica, profissionais e assim: 

 

Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na 
confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de 
vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores 
educativos, dos lugares de formação, etc. (TARDIF, 2002, p. 64). 

 

Assim, o autor contempla todos os saberes que considera serem utilizados 

pelos professores em suas atividades profissionais. Esses, por sua vez, influenciam 

nas suas formas de fazer, no seu trabalho docente. 

Ao abordar sobre a formação docente, Francisco Imbernón (2011), salienta que 

essa deve assumir um papel que extrapola a lógica de uma atualização científica, 

didática ou pedagógica, tornando-se fecunda para se criar espaços de participação, 

reflexão e formação onde as pessoas aprendam e se adaptem, com intuito de se 

conviver com a mudança e incerteza inerentes de nossa época. Desta forma, para o 

autor:  

 

A formação também servirá de estímulo crítico ao constatar as 
enormes contradições da profissão e ao tentar trazer elementos para 
superar as situações perpetuadoras que se arrastam há tempo: a 
alienação profissional – por estar sujeitos a pessoas que não 
participam da ação profissional –, as condições de trabalho, a 
estrutura hierárquica etc. e isso implica, mediante a ruptura de 
tradições, inércias e ideologias impostas, formar o professor na 
mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento de 
capacidades reflexivas em grupos e abrir caminho para uma 
verdadeira autonomia profissional compartilhada, já que a profissão 
docente deve compartilhar o conhecimento com o contexto (p.15). 

 

Fica evidente, que na concepção do autor os espaços de formação docente é 

peça chave para que se possibilita reflexões críticas acerca das contradições, desafios 

e deveres inerentes do fazer docente. Ressalta ainda que deve-se romper com 

quadros negativos da profissão em que se tem imposição ideológica, inércias e 

tradicionalismos. Numa busca de formar indivíduos perante a mudança e para a 

mudança, e com isso obter real autonomia profissional. 

Quando trata das questões de formação num viés tradicional, Tardif (2002) é 

categórico em afirmar que “A formação do professor ou professora deve abandonar o 

conceito de professor/a tradicional, acadêmico ou enciclopédico e o do especialista-
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técnico” (p. 42), afinal esse tipo de formação é o foco da racionalidade técnica, que 

tem como principal função transmissão de conhecimento mecanicamente, e 

descontextualizadas com a realidade. Assim sendo: 

 

A formação do professor deve estar ligada a tarefas de 

desenvolvimento curricular, planejamento de programas e, em geral, 

melhoria da instituição educativa, e nelas implicar-se, tratando de 

resolver situações problemáticas gerais ou específicas relacionando 

ao ensino em seu contexto (p.18). 

 

E para além disso deve propor que o professor esteja mais ativo ao 

planejamento, as estratégias e tomadas de decisão, a novas pesquisas que podem 

intervir em sua prática educacional, de forma conjunta com a sociedade/comunidade 

em redor das instituições de ensino (IMBERNÓN, 2011). 

O pensamento de Imbernón (2011) converge com as contribuições teóricas 

supracitadas por Tardif (2002), sobre os saberes docentes e profissionais, quando em 

sua obra discorre sobre a relação do professor com o conhecimento, ao refletir sobre 

mudanças que devem ser instigadas para a formação docente de maneira que seja 

benéfica ao conjunto de professores, enquanto classe, postulando que: o professor 

possui conhecimentos objetivos e também subjetivos; e que esses conhecimentos são 

adquiridos em forma de processos amplos e não lineares, já que uma pessoa não 

muda de uma hora pra outra, é um processo (de mudança) lento. É necessário que 

se interiorize, se adapte e experimente aspectos novos vivenciados em sua formação, 

e que o conhecimento adquirido interaja com situações práticas reais; e a obtenção 

desses conhecimentos por parte do professor está intimamente ligado a sua prática 

podendo sofrer influência dos modelos organizacionais da instituição a que está 

inserido; e por fim, diz que a aquisição de conhecimento por parte do professor é um 

processo complexo, adaptativo e experiencial.  

São objetivos e subjetivos os conhecimentos dos professores, e além disso é 

um processo complexo, adaptativo que carece de experiências. Dentro da perspectiva 

(técnica e racional) que controlou durante muito tempo a formação, e que pautava-se 

na transmissão de conhecimento em forma de conteúdo, diante disso, se visava que 

o professor tivesse conhecimentos uniformes quando se tratava do conteúdo cientifico 

e psicopedagógico, para se ter um ensino nivelado, entretanto nos dias atuais: 
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[...] considera-se o conhecimento tão importante quanto as atitudes, 

ou seja, tudo o que representa formar atitudes. Um professor ou 

professora podem ter o mesmo conhecimento, sem que consigam 

compartilhar as decisões, a comunicação, a dinâmica de grupo etc. 

por um problema de atitudes. Em suma, é necessário destacar a 

conveniência de desenvolver uma formação em que trabalhar as 

atitudes seja tão importante quanto o restante dos conteúdos (p. 16). 

 

Podemos interpretar esse trecho utilizando os saberes experienciais 

apresentados em Tardif (2002), pois mesmo estando em “nivelados” em relação ao 

campo especifico de formação e atuação, o professor trará consigo experiências de 

profissionais únicas e que tendem a influir em sua prática, sua metodologia, portanto 

objetivos enquanto área comum a que atuam ou formaram-se, e subjetivos dadas as 

experiências ou características pessoais, ideológicas, políticas que o professor 

carrega consigo. É desta forma incontestável que “cada pessoa tem um modo de 

aprender, um estilo cognitivo de processar a informação que recebe, assim aprender 

para pôr em pratica um inovação supõe um processo complexo” (IMBERNÓN, 2009, 

p. 17), porém pode-se superar a complexidade ao se conceber uma formação que 

esteja adaptada a realidade do indivíduo que aprende. 

Maldaner (2003), que para nosso trabalho contribui para o entendimento da 

formação inicial de professores de química, assevera que a profissão docente está no 

imaginário das pessoas e isso se dá devido situações de experiências e contatos com 

esse profissional, sendo que culturalmente podem existir certos estereótipos, e um 

modelo baseado no processo de ensinar algo a alguém. Para o autor, ser professor 

pode estar compreendido em dois aspectos: 

 

Há, por um lado, as crenças sobre o “ser professor” que se formam na 
relação professor-aluno-futuro professor e, por outro, um novo 
conceito produzido historicamente sobre o profissional professor, 
alguém de quem se espera seja capaz de criar/recriar a herança 
cultural, junto as gerações mais jovens, alguém profundamente 
inserido em seu meio social e cultural e capaz de sentir os anseios 
populares e convertê-los em material de reflexão como base nas 
construções das ciências e outras conquistas culturais (p. 43-44).    

 

A segunda assertiva do autor é que coaduna com alguns dos autores que 

elencamos para fundamentar nosso trabalho, haja vista que não somente deva-se 
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formar o professor para a re-produção de conteúdos e disciplinas especificas de sua 

área, mas sim atentar para questões que possibilitem reflexões/ações da vida em 

sociedade, contextualizando assim também o fazer científico, a formação em química, 

para a formação cidadã. Nessa ótica, Santos e Schnetzler (2003), contribuem ao 

cunhar que formar o cidadão, dentro de um espaço de formação acadêmica em 

química, não consiste apenas ensinar a química nos hidrocarbonetos, polímeros, 

policarbonatos, etc., como se verifica em alguns livros “tecnicistas e conteúdistas”, e 

que apenas relacionam superficialmente com as implicações de aspectos 

químicos/científicos em nosso dia dia, mas sem fazer crítica alguma ao uso 

desenfreado de produtos químicos, como sua exploração afeta o meio ambiente, a 

vida social, econômica e cultural, pois deve-se “construir o conhecimento químico” 

sem que se perca de vista valores éticos e sustentáveis. 

Maldaner (2003) ao comentar sobre a formação de professores no ambiente 

universitário, e essa ser marcadamente não problematizada e restrita, acaba por se 

restringir em fases estanques nos diversos cursos. Essa característica agrava a crise 

das licenciaturas nas próprias universidades, chamando atenção para a seguinte 

situação: “Forma-se, sempre mais, a convicção, entre os professores universitários 

responsáveis pela formação especifica de professor e os pesquisadores educacionais, 

de que somos incapazes de formar bons professores.” (p. 44). Em Formosinho (2009), 

se aborda e se discute a formação docente numa lógica de distanciamento entre a 

universidade (academia), a escola e a sociedade em geral, cunhando o termo 

“academização”, que se refere ao “[...] processo de construção de uma lógica 

predominantemente acadêmica numa instituição de formação profissional” (p. 75). A 

universidade, geralmente, se distancia da realidade prática das escolas e muitas 

vezes foca no campo teórico. 

É, justamente a lógica estanque e desvinculada que acarreta o despreparo, o 

desencanto com a licenciatura, com a profissão, pois comumente se prepondera a 

separação em conteúdos distantes uns dos outros (quando deveriam estar unidos, 

(inter)agindo), afinal uma coisa é obter o conhecimento especifico da área técnico-

cientifica ao qual se forma, outra é ter a desenvoltura para transmitir esses 

conhecimentos específicos, quando não há uma formação que eficaz para as técnicas 

didático-pedagógicas, que diga-se de passagem é tratada em segundo plano, se 

verificarmos a disposição das disciplinas e suas ementas. Essa situação pode ser 

verificada, por exemplo, na Licenciatura em Química da UNIR, as disciplinas de cunho 
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pedagógico estão, em sua maioria, dispostas nos períodos finais do curso. Sem contar 

que não há uma forma engendrada de se vinculá-las, uma vez que depende-se de 

outros departamentos e núcleos para atender essas demandas, esse fato é 

assinalado por Maldaner (2003, p. 47): 

  

Os professores universitários se comprometem pouco, muito aquém 
do necessário, com essa questão da formação de professores e com 
a sua autoformação pedagógica, deixando para outro grupo, 
geralmente externo ao curso, a formação didático-pedagógica de seus 
alunos que desejam se licenciar e exercer o magistério. Embora o 
curso seja de formação de professores, não há compromisso nem 
social e nem pessoal com essa questão, principalmente nos cursos de 
Química da maioria das grandes universidades brasileiras. 

 
Essa dinâmica pode ser encontrada no Curso de Licenciatura em Química da 

UNIR, docentes de outros departamentos são encarregados de formarem os 

licenciandos em química nas disciplinas didático-pedagógicas, enquanto as 

disciplinas de interface entre química e educação são ministradas por professores do 

DQUI. Evidentemente, não é válido que façamos a crítica pela crítica, da situação que 

colocamos acima, destarte então que devemos considerar aspectos relacionados ao 

fazer docente, tais como: tempo exíguo dos professores do DQUI para novas 

formações, a formação acadêmica-profissional, as demandas de orientação, 

pesquisas e publicações frente a envolvimento direto nas disciplinas que compõe o 

curso de formação de professores.      

Em seu trabalho de dissertação, Ramos (2014), que entre outros, realiza um 

comparativo entre o PPC que “fundou” o Curso de Licenciatura em Química da UNIR 

e o PPC reformulado no ano de 2007, concluindo que: 

 

[...] o processo de formação do licenciado em Química permanece no 
modelo tradicional, mesmo tendo uma legislação promulgada no início 
dos anos 2000 que exige uma reformulação no PPP dos cursos para 
melhorar o processo desta formação. Após a reformulação proposta 
no currículo da Licenciatura de Química na UNIR, seu projeto 
pedagógico atende parcialmente a legislação, conforme constatado 
neste estudo; porém, segundo informações fornecidas pelos 
pesquisados, essa formação não atende efetivamente as 
necessidades e as peculiaridades para atuação do futuro docente da 
Educação Básica, principalmente no Ensino Fundamental. 

 

Se os investigados do estudo em questão apontam que o curso não atende 

efetivamente as necessidades de formação para a educação básica, que fazer? Que 
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postura tomar diante disso? Repensar o currículo, e se primar pela integração das 

disciplinas e conteúdos com a prática docente seria um caminho. Nesse sentido, 

vemos que a formação docente deve estar imbricada a tarefas de desenvolvimento, 

planejamento do currículo, e em último grau, melhoria da instituição, dos espaços 

formativos, de maneira que se contribua para a resolução de situações e problemas 

de seu contexto profissional, todavia para isso deve haver envolvimento de todos os 

docentes, claro que também o Estado tem lugar cativo nessas transformações 

(IMBERNÓN, 2011). Retomando as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Cursos 

de Química, devemos refletir e principalmente agir para que se obtenha uma 

Licenciatura em Química que realmente forme o indivíduo nos seguintes critérios: 

   

 Capacidade crítica, que analise convenientemente os seus próprios 

conhecimentos, que assimile os novos conhecimentos científicos e/ou 

educacionais, refletindo sobre uma postura ética, algo que a sociedade anseia 

de sua atuação e das relações com os diversos e multifacetados contextos 

culturais, socioeconômicos e políticos; 

 Que seja capaz de identificar as perspectivas teóricas filosóficas e sociais que 

permeiam e definem a realidade educacional brasileira; 

 Visão crítica da relação do papel social da Ciência e à sua natureza 

epistemológica, por meio do processo histórico-social de sua construção; e 

interessar-se pelo auto-aperfeiçoamento (formação continuada), curiosidade e 

para estudos extracurriculares, espírito investigativo, criatividade e iniciativa na 

busca de soluções para questões sociais e que estejam relacionadas ao com o 

ensino de Química, transitar bem entre as mudanças tecnológicas frente a 

interdisciplinaridade, numa busca de qualidade para desenvolver o ensino de 

Química; 

 Para a formação humanística que lhe conceda exercer, suscitar sua cidadania 

e, enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem estar social de seus 

pares; 

 Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de 

recursos didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da 

qualidade do material disponível no mercado, além de ser preparado para atuar 

como pesquisador no ensino de Química. 
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Após a fundamentação realizada acerca da formação de professores, em nosso 

entendimento, reforça-se a idéia de que a leitura e, mais precisamente a leitura literária 

de obras que tenham a química como pano de fundo em suas narrativas, apresentam-

se como uma potencialidade a ser ponderada, para que desenvolva-se estratégias de 

implementação em consonância as realidades das componentes curriculares do 

referido curso de licenciatura como forma de se explorar a interdisciplinaridade, a 

vinculação entre distintas áreas do conhecimento humano e assim do fazer técnico-

científico, do contexto de formação em química como um todo, sem contar que se 

traduz em atividade de incentivo à leitura, de acepções de conceitos relacionados à 

área de formação numa ótica menos fechada e metódica.  

As abordagens para exploração de obras literárias no ensino de química 

ultrapassa a articulação comum entre as disciplinas do currículo de química, dando 

enfoque (em um mesmo gênero textual) em química, matemática, física, e biologia, 

promovendo interações entre as área de ciências da natureza com a história, 

linguística, economia, sociologia, filosofia, etc. Nesse contexto, a leitura e leitura 

literária, assume caráter catalisador para uma formação cultural, acadêmica e 

profissional, muito mais ampla e condizente com aquilo que de fato é necessário para 

a vida moderna, em tempos de crise, em épocas de ranços e avanços sociais, 

tecnológicos, em momentos onde “agir na urgência e decidir na incerteza” é o contexto 

ao qual se insere a educação brasileira.  

Demarcadas as perspectivas teóricas que fundamentam nosso estudo, 

delineamos na seção seguinte a metodologia adotada – mais que adoção de uma 

metodologia, delineamos o caminho, o percurso seguido/construído durante a 

pesquisa. 
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3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
  

Na Seção 3, descrevemos ao leitor a maneira como decidimos encaminhar a 

pesquisa, e desta forma abordamos a questão norteadora da pesquisa; os objetivos 

(geral e específicos); como caracterizamos a perspectiva metodológica na qual o 

trabalho está inserto; como estabelecemos a dinâmica e ritos da ida à campo; os 

procedimentos metodológicos que adotamos; os instrumentais de pesquisa que 

utilizamos; os sujeitos que contribuíram com a pesquisa; o locus da investigação; e 

como analisamos os dados obtidos. 

 

3.1 Questão norteadora da pesquisa  

  

Para iniciar uma pesquisa acadêmica, despende-se de esforço mental, físico, 

monetário, etc., e dada a seriedade necessária com que as ciências e o fazer 

científicos são tratados, é de suma importância que se comece a planejar as ações 

para que se possa responder aquilo que nos perguntamos – ou que uma comunidade 

científica anseia corroborar, (re)descobrir e, quem sabe, até em ser investigada por 

novos olhares e/ou perspectivas – e que julgamos que uma resposta encontrada, 

contribuirá para a acumulação e perpetuação do conhecimento humano, e de alguma 

maneira, transformaria a vida do ser humano.  

O planejamento de uma pesquisa e, em maior grau, a sua execução (dos 

planos), iniciam-se por uma inquietude, uma dúvida, um questionamento pessoal, e 

até de um grupo de pessoas que precisam de respostas a qualquer custo, necessitam, 

por vezes, encarar o novo (como também testar de outra maneira aquilo que já foi 

testado) mesmo que para isso recorram ao que não é mais novo e que se 

convencionou a chamar de clássico, atemporal, e que faz parte do imenso compêndio 

de conhecimento desenvolvido pela humanidade ao longo de sua história.  

Nos manuais e livros de metodologia científica, sejam clássicos ou releituras, 

haverá sempre capítulos, páginas e parágrafos que tratam sobre a elaboração de um 

projeto de pesquisa – o planejamento do qual falamos. É inconteste que tudo se inicia 

por uma pergunta que, por via de regra, deverá não ter uma resposta, pelo menos não 

uma resposta pronta e acabada.  
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As dúvidas que surgem no âmago de um pesquisador (incipientes ou não), 

quando tratadas e repensadas pelas perspectivas teóricas dos pesquisadores e 

autores das áreas de epistemologia da ciência e seus escritos em metodologia 

científica, recebem novas nomenclaturas, tais como: pergunta disparadora, questão 

problema(tizadora), questão norteadora, etc. O último termo, em nosso entendimento, 

é o que mais se enquadra ao se tentar requintar um questionamento feito e que dele 

prescindirá um estudo, uma pesquisa, pois ao usarmos o termo norteador, faz-se 

menção ao norte (de uma bússola), encaminhar-se ao norte ou seja ter/dar um rumo 

àquilo que se pretende investigar. 

Com o advento das tecnologias de informação e comunicação, as relações 

humanas tornaram-se mais dinâmicas e, por vezes, se propiciou ao ser humano – que 

tenha condições financeiras ou apenas para saciar o desejo (in)consciente, mas 

avassalador de possuir e estar inserto ao seu tempo – estar em vários lugares ao 

mesmo tempo sem que pra isso tenha que deixar o (des)conforto de seu lar, trabalho 

ou sala de aula; estar conectado e ter acesso em tempo real a diversos 

acontecimentos de dentro e até fora do planeta; na palma da mão, com um simples 

toque ter acesso a séculos e séculos de conhecimentos produzido por nós humanos, 

sem que isso retome mais que alguns milissegundos do precioso tempo, afinal, Time 

is Money. Não é preciso mais escolher na estante e abrir um livro empoeirado, cheio 

de mofo e bolor, mas “baixá-lo” em seu computador pessoal, no notebook, em seu 

smartphone, tablet, enfim, nas mais variadas ferramentas eletrônicas disponíveis no 

mercado. Mas mesmo com tantas benesses que no dia a dia desfrutamos por meio 

dessas Tecnologia da informação e comunicação (TIC), há quem assevera que nós 

brasileiros: 

   

Na guerra dos meios, o Brasil deu azar: passou da cultura oral para a 
eletrônica sem transitar pelo livro. Não formou nem o hábito de ler nem 
a cidadania, que pressupõe o senso crítico trazido pela imprensa 
(VARGAS, 2009, p.11). 

 

Entendemos que a autora não pormenoriza o avanço tecnológico nem o seu 

papel crucial no desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento humano e que 

de alguma forma tendem a transformar a vida do homem, e sim compreendemos que 

a crítica feita nesse trecho encontrado no texto de Suzana Vargas, mostra-nos que, 

apesar de consumirmos aquilo que de mais novo é lançado no mercado tecnológico, 
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esquecemos – e até parece que propositalmente – de consumir, de cultuar, de se 

encantar com a leitura e sua capacidade de desenvolvimento da linguagem, da 

consciência do seu papel em sociedade como cidadão, de postura e senso crítico 

frente às agruras impostas pela mão pesada daqueles que detém o poder político, 

financeiro e que não menos importante acaba ditando regras culturais e, portanto, 

sociais. 

Neste sentido, ao tentarmos sintetizar em apenas um questionamento a 

motivação, a inquietação para realizar esta pesquisa, pudemos, assim, elaborar uma 

pergunta, que nos encaminhou para o norte, deu-nos direcionamento para a 

realização do trabalho: em que medida o curso de Licenciatura em Química, utiliza a 

leitura de textos literários que estejam relacionados à temática de química, no 

processo de formação dos graduandos? 

Consequentemente, após definirmos um “rumo” para a pesquisa, a partir da 

questão norteadora, pudemos então traçar os objetivos (gerais e específicos) da 

pesquisa, que são descritos a seguir. Temos como objetivo geral deste estudo analisar 

em que medida o curso de Licenciatura em Química, utiliza a leitura de textos literários 

que estejam relacionados à temática de química, no processo de formação dos 

graduandos. Traçamos os objetivos específicos da pesquisa, de maneira que 

viessem, em um momento, dar apoio para responder a questão norteadora e também 

servir de base para alcançar o objetivo geral da pesquisa, além de guiar-nos pelos 

meandros da investigação. São eles: 

• Averiguar, na concepção dos professores e graduandos em química, a 

contribuição da leitura de textos literários para o processo formativo nessa área; 

• Identificar a importância atribuída à leitura e leitura literária pelos graduandos 

em química; 

• Relacionar os componentes curriculares que possibilitam a leitura de textos 

literários que tenha a química em seu enredo, acenados pelos professores e 

graduandos; 

• Caracterizar as dificuldades elencadas pelos professores para implementação 

de práticas de leitura literária na licenciatura em química; 

• Listar as formas de incentivo à leitura e leitura literária, apontados pelos 

graduandos em química, durante o processo de formação acadêmica. 
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3.2 Aspectos metodológicos 

 

O percurso metodológico é, neste ponto da pesquisa, descrito e ao leitor 

pretende-se deixar clara a forma como sistematizamos os meandros da pesquisa, no 

intento de se atingir os objetivos desejados. Para tal, apresentamos os procedimentos 

metodológicos que utilizamos, como os instrumentais de coleta de dados foram 

elaborados e quais as suas funcionalidades para a pesquisa, além de esboçar quem 

são os colaboradores que ouvimos e, para além disso, que consolidaram o referido 

trabalho de investigação, caracterizar a localidade onde a pesquisa foi realizada, 

culminando com a forma que se deram as análises dos dados obtidos.  

 

3.2.1 Tipo de pesquisa 

 

Caracterizamos esta pesquisa pela abordagem qualitativa, tendo como 

sujeitos, professores (especificamente quatro) que lecionam e são lotados no 

Departamento de Química e também graduandos que cursam os últimos períodos do 

curso de Graduação em Química na Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Para 

referenciar a que abordagem metodológica a pesquisa se insere, visitamos os escritos 

e utilizamos a contribuição de Bogdan e Biklen (1994): 

 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 
para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 
compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo (p. 49). 

 

Para os autores, as pesquisas qualitativas têm como característica perceptível 

darem a devida importância e desta maneira valorizar em maior grau as opiniões dos 

colaboradores e, assim, buscar o entendimento daquilo que se está pesquisando, 

levando em consideração os diversos aspectos e pontos de vista dos sujeitos 

envolvidos no estudo.  

Esta pesquisa envolve levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturada, 

além de se ter consultado, por intermédio de questionários, pessoas que tiveram 

experiências com o objeto de estudo. Caracterizamos este trabalho como do tipo 

exploratório-descritiva com abordagem qualitativa.  
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Seguindo esse mote, procuramos dar voz aos alunos e docentes, analisando 

as falas dos graduandos e professores, pelo menos de uma parcela deles, que estão 

envolvidos no processo de formação acadêmica (inicial) e profissional dos graduandos 

do curso de licenciatura em química, no que tange à leitura e à leitura literária. 

Ousamos dizer que valorizamos o entendimento e a opinião dos sujeitos da pesquisa, 

pois sabemos que a temática abordada na pesquisa que construímos, tem o potencial 

de erigir interpretações, sentidos e argumentos singulares e portanto distintos entre 

si. Entender a subjetividade que o assunto desperta em cada sujeito da pesquisa é, 

dentro dessa perspectiva qualitativa, nosso principal objetivo. Destarte, não 

pretendemos apresentar dados estatísticos, menos ainda resultados exatos mas, sim, 

interpretar aquilo que os colaboradores entendem e fazem juízo, referente à leitura, 

tendo como pano de fundo – mas que destoa em sua fulcral importância para a 

pesquisa – o processo de formação inicial de professores de química pelo qual 

passam. 

Como já descrito na questão norteadora e também nos objetivos da pesquisa, 

a nossa intencionalidade foi investigar em que medida o curso de Licenciatura em 

Química, utiliza a leitura de textos literários que estejam relacionados à temática de 

química, no processo de formação dos graduandos e analisarmos o que coletamos 

por intermédio das entrevistas (semiestruturadas) realizada com 4 docentes do DQUI 

(Departamento de Química) e dos questionários aplicados aos graduandos do curso 

de química que cursam os últimos períodos da graduação. Pudemos, então, a partir 

de suas vozes e falas, fazer inferências e, obviamente, análises, numa tentativa de se 

compreender os aspectos relacionados à leitura, principalmente a leitura de textos 

literários que versem sobre a química, no contexto do processo de formação inicial 

dos futuros professores de química do referido curso de licenciatura, abarcando 

questões como: o incentivo à leitura, a sua importância, a contribuição na formação 

acadêmica e profissional, as componentes curriculares que possibilitariam sua 

utilização, as dificuldades enfrentadas em desenvolverem-se atividades de leitura, etc. 

Ao delimitarmos o tipo de pesquisa e também a que abordagem metodológica 

está afiliada, torna-se possível e necessário que abordemos a maneira como 

elaboramos os instrumentos de coleta de dados, texto que pode ser verificado a 

seguir.  
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3.2.2 Instrumentais para o Levantamento dos Dados 
 

No ensejo de coletar informações pertinentes ao referido trabalho, foi 

necessário consultar os colaboradores da pesquisa (professores do departamento de 

química, bem como graduandos do curso de química) e para tanto elaboramos dois 

distintos instrumentais de levantamento de dados. Aos professores, apresentamos um 

roteiro de entrevista semiestruturada, (realizada com quatro professores do 

Departamento de Química) contendo 8 (oito) questionamentos. Já aos graduandos do 

Curso de Química, utilizamos um questionário contendo 21 (vinte e um) questões 

(entre perguntas abertas e fechadas) de forma que os instrumentais estivessem 

relacionados aos objetivos (geral e específicos) do presente trabalho e que mais 

precisamente fornecesse dados importantes sobre os aspectos: o incentivo à leitura 

por parte dos professores; a importância e a contribuição da leitura na formação 

acadêmica e profissional; as disciplinas e componentes curriculares que 

possibilitariam leituras de textos literários; os desafios e dificuldades enfrentadas (por 

docentes e discentes) no desenvolvimento de atividades de leitura. 

Como forma de obter o “perfil acadêmico-leitor”6, consultamos os graduandos 

sobre seus hábitos de leitura, tanto cotidianamente, quanto em sua vida escolar. Em 

alguns questionamentos fizemos alusão a sua formação acadêmica, a sua realidade, 

ao processo de formação (inicial) dos graduandos em química. Aos professores, 

realizamos um questionamento idêntico ao que fizemos aos graduandos que consistia 

em uma lista com diversos títulos de livros que conseguem, em seu enredo, juntar 

química e literatura e que tendem a fugir do tecnicismo e cientificismo dos livros 

didáticos, nessa confluência entre a química, a ciência em geral e a literatura. São 

livros que, em um viés biográfico, reescrevendo clássicos ou mesmo em coletâneas 

de artigos que relacionam objetos e coisas cotidianas da vida do homem, trazem à 

tona a parte científica dos fatos e que passa despercebida pela maioria das pessoas. 

Dessa forma, pretendíamos investigar a leitura de forma abrangente, mas 

também especifica, quando focamos a leitura de textos literários (romances) que 

tenham em sua trama, em seu enredo, tópicos que liguem à química, seus conceitos, 

o saber científico, enfim, à narrativas menos fechadas e carregadas de linguagens 

herméticas e esotéricas, provenientes do fazer científico, como coloca Chassot (2003; 

                                                           
6 Apesar de não ter sido analisado nesta dissertação, os dados obtidos quanto ao “perfil acadêmico-leitor” serão 
oportunamente analisados e publicados em trabalhos posteriores. 
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2001) e que ao longo da história excluiu e relegou o entendimento e a compreensão 

de termos e conceitos a maioria da população que não possui o conhecimento técnico-

acadêmico, contemplando um público específico e restrito. 

Após estabelecidos o tipo de pesquisa, a abordagem metodológica a que está 

ligada, além de se abordar aspectos sobre os instrumentos de coleta, da pesquisa 

realizada, é oportuno que se descreva a maneira como se deram os ritos 

metodológicos da pesquisa, trecho que se pode verificar na sequência do texto. 

  

3.2.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Com relação aos procedimentos adotados na pesquisa, iniciamos com uma 

pesquisa bibliográfica realizada em livros e artigos, com os autores que abordam o 

tema da pesquisa, com o intuito de conhecer melhor o assunto. Conforme 

estudávamos a temática do trabalho, nos suscitavam mais questionamentos a serem 

respondidos, alguns o puderam ser, outros não e existem ainda aqueles que estão à 

espera de momentos mais oportunos para serem investigados. 

Por este trabalho estar enquadrado a uma perspectiva qualitativa e ser de tipo 

exploratório-descritiva, decidimos, então, utilizar duas técnicas de coletadas de dados 

distintas quando fomos a campo. Aos professores participantes da pesquisa 

utilizamos a técnica de entrevista semiestruturada e entendemos que tal técnica é 

importante quando estamos recolhendo dados descritivos na fonte, na própria fala do 

sujeito da pesquisa. O que permite ao pesquisador compreender a maneira como ele 

(o sujeito) interpreta aquilo que pesquisamos e também o mundo a sua volta 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Além do que para Triviños (2011, p.152), a técnica que utilizamos na coleta de 

dados é assim compreendida quando aplicadas em estudos com abordagem 

qualitativas:  

 

Pensamos, entretanto, que a entrevista semi-estruturada mantém a 
presença consciente e atuante do pesquisador e, ao mesmo tempo, 
permite a relevância na situação do ator. Este traço da entrevista semi-
estruturada, segundo nosso modo de pensar, favorece não só a 
descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 
compreensão de sua totalidade, tanto dentro de sua situação 
especifica, como situações em sua totalidade, maiores. 
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Sendo assim, a investigação que realizamos e suas facetas, não está apenas 

conectada a um contexto único e fechado, já que investigar a presença-ausência de 

leituras em um espaço de formação acadêmica e mais ainda em um curso onde se 

viabiliza a formação de professores, temos que situar-nos em questões mais 

profundas e que estão cingidos a uma (des)construção histórica, social, econômica e 

cultural da leitura e da educação brasileira.     

Utilizando o sítio eletrônico institucional do DQUI e também a Plataforma Lattes, 

pudemos selecionar 4 (quatro) professores, sendo que essa seleção deu-se após a 

busca e análise do Currículo Lattes do professor nos seguintes quesitos: a sua 

formação acadêmica; titulação e disciplinas ministradas no referido curso de 

licenciatura. De forma também que nos interessava tentar separar (em duplas) 

docentes que comumente trabalham com disciplinas de interface entre química e 

educação, daqueles que costumam ministrar disciplinas em que se tem a química 

“pura e aplicada”, chegando assim em dois perfis distintos de professores.         

Iniciamos o contato com os professores por meio de correspondência 

eletrônica, ao passo em que elaborávamos os instrumentais e juntamente com eles o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ao qual todos os sujeitos da pesquisa 

tiveram acesso. Combinados os horários e disponibilidade dos docentes, fomos então 

à campo colher as informações. As perguntas elaboradas foram respondidas 

oralmente pelos professores por meio de entrevistas – devidamente gravadas e 

transcritas para posterior análise e disponibilizadas no apêndice do trabalho, vedada 

a identificação do sujeito da pesquisa – concedidas em locais e horários de suas 

preferências, combinando as datas, horários e locais por meio de correspondência 

eletrônica. Cada um dos quatro professores, a título de citação de suas falas, recebeu 

um código, ficando os sujeitos nominados de: Professor A, Professor B, Professor C 

e Professor D. Esse ordenamento alfabético está relacionado com a sequência (datas 

da coleta dos dados) das entrevistas realizadas. 

Para o outro grupo de sujeitos da pesquisa, os graduandos do curso de 

química, julgamos pertinente observar algumas aulas/atividades – em cinco 

oportunidades ao todo, contando com a aplicação do questionário – para que 

explorássemos, antes de aplicarmos o questionário e coletarmos os dados 

necessários ao trabalho, a maneira como vinham desenvolvendo a disciplina de 

Prática de Monitoria (e atividades correlatas à disciplina) e como se dava a dinâmica 

das aulas e também para que conhecêssemos os sujeitos da pesquisa, claramente 
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sem interferir nas atividades e debates entre o docente e os discentes, a não ser 

quando nos fosse cedido pelo docente parte de uma das aulas no propósito de que 

consultássemos os alunos. O questionário elaborado consistia de 21 perguntas, entre 

abertas e fechadas. Os questionamentos fechados visavam traçar o perfil acadêmico-

leitor do graduando respondente, tanto em aspectos acadêmicos (como por exemplo, 

fase/período que cursa e ano de ingresso na universidade), quanto seu perfil de leitor 

(quantidade de livros que lê, os gêneros textuais que mais lê, etc.). Sobre o uso de 

questionários em pesquisas qualitativas, é pertinente revisitarmos Augusto N. S. 

Triviños (2011, p.138), onde expressa que: 

  

[...] sem dúvida alguma, o pesquisador qualitativo, que considera a 
participação do sujeito como um dos elementos de seu fazer científico, 
apoia-se em técnicas e métodos que reúnem características sui 
generis, que ressaltam sua implicação e da pessoa que fornece as 
informações. Neste sentido, talvez sejam a entrevista semi-
estruturada, a entrevista aberta ou livre, o questionário aberto [...] os 
instrumentos mais decisivos para estudar os processos e produtos nos 
quais está interessado o investigador qualitativo. 

 

O trecho que selecionamos acima vem coadunar com aquilo que entendemos 

como fulcral em nosso estudo, o foco nas vozes dos sujeitos, outrossim a sua 

participação e quiçá, sua reflexão em relação ao tema investigado. Entendemos que 

o instrumento de coleta que utilizamos, além de fornecer as respostas às perguntas 

pertinentes ao trabalho, pode, ainda, servir de fonte para análises, por exemplo, com 

relação à escrita dos graduandos e outros aspectos, sendo assim decisivos, como 

bem situa o autor, para se verificar situações outras de interesse. 

Inicialmente, pretendíamos consultar o máximo de graduandos possível, de 

forma que aplicássemos os questionários nas salas de aulas, distinguindo entre si por 

períodos/fases que cursassem. No entanto, percebemos que tal procedimento seria 

extenso e dispensável para uma abordagem qualitativa pretendida. Focamos, então, 

apenas nos graduandos que cursavam a disciplina de Pratica de Monitoria7, por se 

tratar de componente curricular ofertada nas fases finais do curso, possibilitando, 

                                                           
7 Esta disciplina de interface entre ensino de química e a química propriamente dita, possibilita – entre outros – o 
aluno pôr em prática habilidades desenvolvidas e o conhecimento obtido ao longo de sua formação em química, 
no tocante a conceitos, a teorias, e a construção da ciência (mais precisamente à química), de forma que alie esse 
escopo de saber técnico-científico com as experiências da prática docente. A disciplina ofertada aos graduandos 
exige que estes desempenhem as atividades em pelo menos três centros de atuação: Planejamento e preparo de 
experimentos práticos; participar em regência compartilhada das atividades práticas; efetuar monitoria para 
conteúdos teóricos. Código da disciplina: QUIPRTMONIT; Carga horária: 140 horas.; Créditos: 7 (UNIR, 2007). 
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assim, alunos mais maduros, academicamente falando, e que poderiam fornecer 

impressões profícuas com relação ao tema investigado. Assim como nas entrevistas 

realizadas com os docentes, optamos por resguardar a identidade dos graduandos.  

Transcrevemos as respostas e atribuímos os códigos G1, para Graduando 1, G2, para 

o graduando 2, etc., de forma aleatória.  

Tratamos, agora, mesmo que resumidamente, de apresentar questionamentos 

que deram base para a elaboração Eixos Temáticos e que dá corpus à Seção 4 – Um 

olhar sobre as práticas de Leitura Literária no curso de Química desta dissertação, e 

que subdivide-se em dois tópicos: as vozes dos professores de química e as vozes 

dos graduandos de química. Em nosso estudo, utilizamos os termos textos literários, 

ou leitura literária, fazendo referência à livros (romances) que em sua trama fazem 

menção à contextos químicos, tal qual as obras literárias que abordamos na subseção 

2.2 Literatura e química ou a “química da literatura?”. E para tornar a leitura e 

entendimento dos Eixos Temáticos estabelecidos mais dinâmica, elaboramos o 

seguinte quadro: 

 

Figura 6 - Quadro: Eixos Temáticos elaborados para as Vozes dos Professores de 

Química 

AS VOZES DOS PROFESSORES DE QUÍMICA 

EIXOS TEMÁTICOS QUESTIONAMENTOS 

Eixo temático I – Contribuição da literatura 
e da leitura para a formação dos 
graduandos em química. 

Questão 1 – Como a literatura e a leitura, de 
forma geral, contribuem para a formação de 
professores de química? 
 
Questão 2 – De que maneira a leitura de 
textos literários e principalmente textos que 
estejam enredados em aspectos 
científicos/químicos podem contribuir para a 
formação dos graduandos em química? 

Eixo temático II – Componente curricular 
que possibilita a leitura de textos literários 
no ensino de química. 

Questão 1 – Há alguma disciplina no currículo 
do curso que possibilite a leitura de textos 
literários (ou mesmo fragmentos) onde as 
narrativas/histórias estejam voltadas para a 
química ou para a ciência como um todo? 
Quais? 
 
Questão 2 – Quais os desafios em 
desenvolver atividades de leitura de textos 
literários juntamente com disciplinas que 
integram o Curso de Licenciatura em 
Química? Em que momentos isso seria 
propício? 
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Eixo temático III – Dificuldades enfrentadas 
pelos professores para a implementação 
de práticas de leitura literária na 
licenciatura em química. 

Questão 1 – Em sua prática docente, como 
você observa que existam alunos com 
dificuldade em leitura e interpretação de 
texto? 
 
Questão 2 – Quais dificuldades seriam 
enfrentadas pelos professores para que se 
implementem atividades de leitura de textos 
literários no transcorrer do processo de 
formação dos graduandos? 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016).  

 

Por meio dos questionamentos que dão base para o Eixo Temático I, se pode 

verificar de que maneira a leitura, em um contexto mais geral, e também quando se 

trata de leituras de textos literários que versem sobre química, podem contribuir para 

a formação de (futuros) professores de química. Já no Eixo Temático II, ensejávamos 

verificar de que maneira as disciplinas e componentes curriculares do referido curso 

de licenciatura possibilitam a leitura de textos que tenham suas tramas enredadas à 

química. Enquanto no Eixo Temático III, almejamos investigar e refletir em que 

aspectos os docentes, sujeitos da pesquisa enfrentam dificuldades para se pôr em 

prática atividades de leitura durante o processo de formação acadêmica dos 

graduandos em química. 

Quando tratamos das vozes dos graduandos em química, coletadas por meio 

de questionário, elaboramos quatro eixos temáticos, a partir das questões que 

constavam no instrumental de pesquisa. Do total de 21 questões, selecionamos 6 

questões que fundamentaram a criação dos Eixos Temáticos. Podemos verificar em 

seguida a figura 7, que demonstra os eixos temáticos criados para analisar as vozes 

dos graduandos consultados.  

 

Figura 7 - Quadro: Eixos Temáticos elaborados para as Vozes dos Graduandos em 

Química 

AS VOZES DOS GRADUANDOS EM DE QUÍMICA 

EIXOS TEMÁTICOS QUESTIONAMENTOS 

Eixo temático I – A importância da leitura 
na formação dos graduandos em química. 

Questão 1 – Qual a importância da leitura em 
sua formação como licenciado em química? 

Eixo temático II – Contribuição da leitura de 
textos literários para a formação e futura 
prática dos graduandos em química. 

Questão 1 – De que maneira a leitura de 
textos literários (livros), principalmente 
aqueles com temáticas voltadas à química ou 
a ciência podem contribuir na sua formação e 
futuramente em sua prática docente? 
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Eixo temático III – Componente curricular 
que possibilita a leitura de textos literários 
no ensino de química. 

Questão 1 – Há alguma atividade oferecida 
pelos professores/departamento do curso, 
que possibilite a leitura de textos literários (ou 
fragmentos), principalmente aqueles com 
temáticas voltadas à química ou a ciência? 
Quais? 
 
Questão 2 – Dê exemplos de disciplinas e 
assuntos estudados no decorrer do curso, que 
poderiam ser mais bem compreendidos caso 
o professor utilizasse textos literários ou 
atividades de leitura que as 
complementassem. Para você, de que forma 
isso poderia ser realizado? 

Eixo Temático IV – Incentivo à leitura no 
processo de formação dos graduandos em 
química. 

Questão 1 – Há, por parte de seus 
professores, o incentivo à leitura no decorrer 
de sua formação acadêmica? Como isso é 
feito? 
 
Questão 2 – Você participaria de atividades de 
leitura ou similares, caso fossem oferecidas 
aos acadêmicos do curso de química por 
parte de seus professores/departamento? Por 
quê? 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016).  

 

Através do Eixo Temático I, era nossa pretensão analisar a fala do graduando 

no tocante a importância da leitura em sua formação acadêmica e como a leitura, 

futuramente, pode influenciar em sua prática de professor de química. Já no Eixo 

Temático II, consultamos os sujeitos da pesquisa a fim de verificar os seus 

entendimentos, a contribuição da leitura de textos literários para a formação e para o 

futuro trabalho docente.  No Eixo Temático III, era nosso objetivo consultar os 

graduandos, se a grade curricular do curso de química possibilitava que disciplinas 

propiciavam momentos de leitura, principalmente àqueles em que se tem a junção 

entre literatura e química. Almejávamos no quarto e último Eixo Temático, intitulado 

de, incentivo à leitura no processo de formação dos graduandos em química, ouvir 

dos graduandos se seus professores, durante a graduação, estimulavam para que 

lessem. 

Na criação desses eixos temáticos de análise, seguiu-se a metodologia de 

Bardin (2011), onde uma das técnicas de análises dos dados, consiste em se 

categorizar os dados obtido por meio de agrupamentos. Conforme a repetição de 

termos e palavras presentes nos questionamentos dos instrumentais de coleta de 
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dados, é que então pudemos elaborar os Eixos temáticos de Análise discorridos 

anteriormente no texto. 

Até aqui descrevemos os seguintes pontos de delineamento da pesquisa 

realizadas: tipo de pesquisa, abordagem metodológica, instrumentos de coleta de 

dados, procedimentos metodológicos. Passamos então, no próximo tópico, a 

apresentar os sujeitos que colaboraram, e mais que isso, consolidaram nosso estudo. 

 

3.3  Sujeitos da pesquisa 
  

Como já deixamos expresso, os dados obtidos para a tentativa de responder 

nossa inquietação sobre aspectos relacionados à leitura, tem como cenário a 

formação dos futuros professores (de química) que cursam a graduação na UNIR. 

Para tal, foi necessário buscar possíveis fontes de dados que viessem dar as repostas 

necessárias para a elaboração do trabalho que apresentamos. Realizamos uma busca 

na página eletrônica do Departamento de Química8 e, a partir daí, buscamos na 

Plataforma Lattes as especificidades de cada professor, no que tange a sua formação 

acadêmica (levando em consideração os cursos de pós-graduação).   

O corpo docente do departamento de química é composto por doze (12) 

professores em seu total e estes, em sua maioria, como é de praxe, ministram aulas 

de forma que haja consonância entre as suas especialidades de formação, mais 

precisamente de seus cursos de pós-graduação e as demandas das disciplinas (da 

grade curricular vigente). Para a obtenção dos dados da pesquisa, entrevistamos 

quatro (4) docentes, sendo que dois (2) desses docentes – Professor A e Professor D 

– ficam responsáveis por disciplinas de interface entre química, educação e ensino de 

química, ao passo em que os colaboradores, Professor B e Professor C, ficam 

encarregados de disciplinas em que se tem a química pura e aplicada.  

No quadro a seguir, apresentamos informações sobre os professores que 

colaboraram e consolidaram o referido trabalho. Como já foi dito, alguns dados 

coletados foram obtidos ao acessarmos o sítio eletrônico do departamento e 

cruzarmos com informações consultadas no currículo profissional-acadêmico do 

professor, disponível na Plataforma Lattes. As informações que coletamos acabam 

sendo de responsabilidade dos sujeitos, apesar de as utilizarmos em nosso trabalho. 

Como medida de mitigação a informações desencontradas, verificamos a última 

                                                           
8 http://www.dqui.unir.br/ 



81 
 

atualização realizada em seu currículo e observamos que apenas um dos sujeitos não 

complementa suas informações há mais de dois meses. Assim sendo, o quadro que 

construímos com os dados curriculares dos docentes pode ser apreciado a seguir: 

 
Figura 8 - Quadro: Sujeitos da pesquisa: Professores do Departamento de Química 

Docente Titulação  Área de Titulação Disciplinas ministradas 

 
Professor A 

 
Doutor 

 
Educação 

Didática; Instrumentação para o 
ensino de Química; Legislação 
educacional; Prática de Ensino; 
Química Analítica I; Química Geral; 
Prática de monitoria 

Professor B Doutor 
Ciência do Solo e 

Nutrição de Plantas 
Físico-química I, Físico- Química 
Experimental 

Professor C Doutor Química Físico Química I, II, e III 

Professor D Mestre Química 
Prática de Ensino e Instrumentação 
para o Ensino de Química 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016). 

 

O Professor A, ao longo de seu vínculo institucional com a UNIR, ministrou 

disciplinas da matriz curricular, voltadas para a educação e as que fazem a interface 

entre educação/ensino e química. O curso de pós-graduação em Educação permite 

que não somente fique a cargo de disciplinas de interface, mas que assuma, por 

exemplo, Didática e Legislação Educacional, além de trabalhar com os componentes 

curriculares: Química Analítica I e Química Geral, que são voltadas para o campo da 

química pura e aplicada. Já o Professor D, apesar de possuir o título de Mestre em 

Química, vem trabalhando com disciplinas voltadas ao ensino de química. Os outros 

dois sujeitos, Professor B e Professor C, ambos doutores, vem trabalhando com 

disciplinas mais intrínsecas à química pura e aplicada. 

Ao tratarmos dos sete graduandos que colaboraram com nosso trabalho, 

percebemos que estes, por já estarem nas fases finais do curso, passaram por 

disciplinas que exigem estágios (observação e regência) e, normalmente, nessa fase, 

já cumpriram as outras disciplinas de interface entre educação e química. E até o 

momento em que fomos a campo, cursavam a componente curricular Prática de 

Monitoria. Essa característica encontrada nos sujeitos torna-se favorável à 

investigação, haja vista que a suas experiências acadêmicas, juntamente com as 

aulas observadas e ministradas obrigatoriamente durante os estágios, poderiam fazer 

com que no momento em que fossem consultados durante a pesquisa, refletissem a 

temática proposta não somente numa ideia de seu processo de formação de professor 
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de química, mas que se contemplasse as futuras experiências enquanto professor, 

iniciadas durante os estágios na educação básica. O quadro que vem em seguida 

demonstra o ano de ingresso do graduando e a fase que cursa; tais dados foram 

obtidos a partir da consulta realizada por meio do instrumento de pesquisa elaborado 

para a presente pesquisa. 

Figura 9 - Quadro: Sujeitos da pesquisa: Graduandos em Química 

Graduando Ano de Ingresso no Curso Período  
G1 “2012” “8° Período” 

G2 “2010” “8° Período” 

G3 “2007” “8° Período” 

G4 “2010” “8° Período” 

 
G5 

“Ingressei no curso de Licenciatura em Ciências da 
Natureza com habilitação em Química em 2011, 
ingressando na Unir via transferência em 2014” 

 
“8° Período” 

G6 “2012” “8° Período” 

G7 “2011” “10° Período” 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2016). Dados: falas dos sujeitos da pesquisa.  

Os graduandos G1 e G6, ingressam no referido curso de graduação no mesmo 

ano e pelo que expressam, quando perguntados que fase/período estão cursando, 

podemos verificar estarem no mesmo patamar, além de estarem regulares com o 

andamento do curso de formação. Situação semelhante para os graduandos G2 e G4, 

já que ingressam no mesmo ano e cursam a mesma fase, portanto são da mesma 

turma, porém se percebe que deveriam ter concluído o curso, em 2014, já que este 

tem duração mínima de quatro anos. O sujeito da pesquisa G3, inicia seu curso no 

ano de 2007, são quase dez anos para a conclusão do seu curso de graduação. 

Obviamente não avaliamos as situações que acarretaram a situação, por fugir do tema 

pesquisado. O Graduando G5 inicia um curso que o habilita a ser professor de química 

em 2011 e transfere-se para a UNIR em 2014, por meio de transferência e hoje cursa 

o oitavo período. Já o licenciando G7, ingressa em 2011 no Curso de Química e 

considera estar cursando o décimo período, já que não o concluiu durante a duração 

regular do referido curso – 4 (quatro)  anos ou 8 (oito) períodos. 

Pudemos, nessa breve caracterização dos graduandos, perceber que são 

oriundos de turmas ingressantes em anos diversos, que acabam constituindo um 

grupo de 7 (sete) graduandos  que buscam concluir o curso de graduação mesmo 

com as vicissitudes que levaram alguns a adiarem o findar de sua graduação, da 

formação inicial. Passamos, nesse momento do trabalho, a descrever o local no qual 

a investigação foi realizada. 
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3.4  Locus da pesquisa 
  

O trabalho realizado nesta dissertação deu-se nas dependências da 

Universidade Federal de Rondônia, no campus José Ribeiro Filho, BR 364, Km 9,5, 

situado no município de Porto Velho, cidade localizada à margem leste do Rio 

Madeira. A Lei de n.º 7011, promulgada em 8 de julho de 1982, é quem cria a 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, isso após a Lei Complementar n° 41 

ascender o Território Federal de Rondônia à condição de Estado de Rondônia, em 22 

de dezembro de 1981. Sendo a única universidade da rede federal de ensino do 

Estado de Rondônia, a UNIR está presente em oito municípios contendo oito (8) campi 

em oito municípios diferentes, sendo eles: Porto Velho (Sede Administrativa), Guajará-

Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. A 

instituição oferta à população, um total de 68 cursos de nível superior. Em se tratando 

de cursos de pós-graduação, a UNIR conta ainda com 15 cursos de Mestrado e 3 de 

Doutorado. Demonstramos, seguidamente, no figura 10, a imagem cartográfica do 

locus da pesquisa, para que o leitor visualize e se situe:  
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Figura 10 - Mapa de localização da Fundação Universidade Federal de Rondônia no 
Estado de Rondônia – Campus José Ribeiro Filho

 
Fonte: Base de dados cartográficos ©2016 Google Maps. 

 

Observamos no mapa, a localização da capital do Estado de Rondônia, onde 

fica o Campus José Ribeiro Filho, além das marcações dos municípios que se 

desenvolveram ao longo da BR 364, característica marcante dos processos de 

integração e colonização do estado. As cidades de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, 

Ariquemes, que se desenvolveram ao longo da rodovia federal, possuem campus da 

Universidade Federal de Rondônia, assim como os municípios de Rolim de Moura e 

Guajará-Mirim, porém estes estão fora do eixo da rodovia federal. A sede 

administrativa, como já dissemos, fica instalada na capital Porto Velho, localizado na 

parte oeste da Região Norte, na Amazônia Ocidental, no chamado Planalto Sul-

Amazônico. 

Tratamos de possibilitar, na continuação de nosso texto, um sucinto histórico 

de criação e instalação do referido curso de licenciatura que pesquisamos, além de 

fornecer informações sobre sua estrutura institucional, física e funcional. 
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3.4.1 O Curso de Química da Universidade Federal de Rondônia 

  

O curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Rondônia, foi 

aprovado em 19 de abril de 2000, todavia um ano antes – nos idos de 1999 – é que 

se inicia a sua implementação, após redigirem um projeto de criação e enviarem a 

Fundação Universidade Federal de Rondônia para ser avaliado. Sendo que após 

todos os ritos, análises e processos institucionais, em 2002 ingressa a primeira turma 

(UNIR, 2016). Seu reconhecimento deu-se por meio dos processos de n.º 

23000.016997/2005-38 e Portaria n.° 718, estabelecida em 06 de outubro de 2006 

(FRANCISCO JR.; PETERNELE; YAMASHITA, 2009). 

Desde a sua criação, o curso passou apenas por uma reformulação em sua 

matriz curricular, como citamos acima, para se adequar as novas Diretrizes 

Curriculares suplantadas pelas Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE 

de n.º 2, datada de 19 de fevereiro de 2002 (RAMOS, 2014). A partir dessa reforma, 

e conforme pode ser verificado no PPC, o curso se dividiu em 8 (oito) períodos, 

contendo, em cada um desses períodos, 20 (vinte) semanas. A carga horária total do 

curso passou a 3640 horas, onde 3240 em horas/aulas e as outras 200 horas/aulas 

para produção do Trabalho de Conclusão de Curso (exige-se uma Monografia) e mais 

200 horas para atividades extra classe.    

O Departamento de Química – DQUI é formado por 12 docentes em seu quadro 

funcional de professores, conta também com dois servidores lotados para atender as 

demandas do curso, sendo um Técnico em Assuntos Educacionais – TAE e o outro 

Técnico em Laboratório. Em se tratando de infraestrutura física, conta, ainda, com 

dois laboratórios de aulas práticas (bloco 1P), porém um desses está desativado para 

as aulas, devido necessidade de reforma e reestruturação; quatro salas de aula (bloco 

1T), uma sala no bloco 1P, onde ficam acomodados professores; e mais quatro 

laboratórios de pesquisa: Laboratório de Produtos Naturais; Laboratório de 

Biodiversidade Amazônica; Laboratório de Microbiologia, Compósitos e Central 

Analítica; e Laboratório de Análise de Combustível (UNIR, 2016). 

Como de praxe, há docentes e graduandos que participam do PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) e do Programa de Bolsas de Incentivo 
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à Docência – PIBID, programas importantes para o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia, bem como para  

A forma como encadeamos os aspectos metodológicos que percorremos 

durante a investigação que propomos, culminam em um item final de importância 

ímpar e que tem o papel de possibilitar as discussões, reflexões e argumentações 

sobre a temática escolhida para a pesquisa, sendo então que quando definimos o 

método de análise, estamos por vezes promovendo o cotejo entre os resultados 

obtidos (na pesquisa em questão) e aquilo que é entendido e aceito como uma 

verdade científica. Dessa maneira, tratamos de dar seguimento ao trabalho, 

apresentando como decidimos analisar os dados coletados durante a pesquisa de 

campo.    

 

3.5 O método de análise 
 

Definimos o método de análise dos dados a partir da abordagem metodológica 

a qual o trabalho realizado está intrinsecamente vinculado, assim sendo, analisaremos 

as respostas e impressões dos sujeitos da pesquisa, coletados pelos instrumentais de 

pesquisa, mediante a análise de conteúdo, fundamentando-se na perspectiva de 

Bardin (2011, p. 48), onde a autora define a análise de conteúdo como sendo: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 
 

Consequentemente, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

observação e exame daquilo que se comunica, seguindo ritos e regras, e que podem 

estar expressos em diversos veículos, sejam textos, falas, etc. É, portanto, na análise 

de conteúdo que se percebe mais do que apenas está sendo repassado na mensagem 

dita, já que nesse momento da pesquisa, se permite mais que isso, torna-se regra, 

esmiuçar aquilo anunciado pelos sujeitos ou qualquer outro dado que se analisa, 

visando descrever, interpretar e produzir inferências com relação a mensagem 

transmitida. 
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Antes mesmo de iniciarmos as análises das falas dos professores e dos 

graduandos que participaram de nosso estudo, necessariamente transcrevemos 

(tanto as entrevistas, quanto as respostas dos questionários), organizando o material 

coletado, na tentativa de realizar a pré análise (consistindo de uma leitura flutuante) 

do que fora obtido. Decidimos então utilizar a técnica de análise categorial temática, 

por meio da qual agrupamos as falas dos sujeitos da pesquisa criando eixos temáticos 

de análise “à priori”, pois:  

 

As categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 
um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 
características comuns destes elementos. O critério de categorização 
pode ser semântico (categorias temáticas: por exemplo, todos os 
temas que significam ansiedade, ficam agrupadas na categoria 
“ansiedade”, enquanto que os que significam descontração, ficam 
agrupadas sob o título conceitual “descontração”), sintático (os verbos, 
os adjetivos), léxico (classificação das palavras segundo o seu 
sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos 
próximos) e expressivo (por exemplo, categorias que classificam as 
diversas perturbações da linguagem) (BARDIN, 2011, p. 147). 

 

A elaboração desses eixos temáticos se deu de maneira com que se pudesse 

agrupar os questionamentos presentes nos instrumentais de levantamento de dados, 

conforme a repetição de termos e palavras-chave. 

Após descrevermos e assim caracterizarmos o “caminho metodológico” que 

tomamos para a realizarmos a pesquisa, avançamos ao item seguinte e 

apresentamos, na próxima seção, a análise dos dados obtidos, mais que isso, 

analisamos as vozes dos sujeitos da pesquisa, no ensejo de se compreender seus 

argumentos e entendimentos sobre a leitura e leitura literária que versem sobre 

química durante a sua formação inicial.  
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4 UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA E LEITURA LITERÁRIA NO 

CURSO DE QUÍMICA 

 

Apresentamos, nesta seção, as análises dos dados obtidos durante o trabalho 

de campo. Para sistematizar as análises, buscamos inicialmente, apresentar os eixos 

temáticos criados, depois, em cada eixo, demonstrar ao leitor os questionamentos que 

o geraram e, a partir daí, expor os dados obtidos. Assim, fazendo a interpretação e 

análise, juntamente com interlocuções de autores que fundamentam o trabalho.  

 

4.1 As vozes dos Professores de Química 

 

Por meio dos questionamentos apresentados no roteiro de entrevista, 

consultamos os professores que atuam no curso de química e criamos a priori, eixos 

temáticos. Os mesmos serviram para que pudéssemos, ter um olhar sobre a 

existência de práticas de leitura literária que estivessem relacionadas à temática de 

química durante o processo de formação dos graduandos.  

Para análise e apresentação dos dados coletados na pesquisa empírica, os 

eixos temáticos foram divididos: 

 

 Eixo Temático I – Contribuição da literatura e da leitura para a formação 

dos graduandos em química; 

 Eixo Temático II – Componente curricular que possibilita a leitura de 

textos literários no ensino de química; 

 Eixo Temático III – Dificuldades enfrentadas pelos professores para a 

implementação de práticas de leitura na licenciatura em química. 

 

No Eixo Temático I – Contribuição da literatura e da leitura para a formação dos 

graduandos em química fizemos duas indagações aos professores, a saber: 

 Como a literatura e a leitura, de forma geral, contribuem para a formação 

de professores de química? 

 De que maneira a leitura de textos literários e principalmente textos que 

estejam enredados em aspectos científicos/químicos podem contribuir para a 

formação dos graduandos em química? 
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As respostas obtidas, em forma de dados, coletadas nas entrevistas, estão 

apresentadas logo em seguida. Sendo que para o Eixo Temático I, obtivemos um 

conjunto de respostas que permitiam discutir sobre a contribuição da literatura e leitura 

para a formação dos graduandos em química. 

Para o sujeito da pesquisa, professor A, a leitura contribui da seguinte forma: 

 

Eu vou ser um pouco mais geral nisso e vou falar que a leitura, ela contribui para a 
formação de todo cidadão. E o professor, não só o de química, mas o professor de uma 
maneira geral, ele tem uma responsabilidade grande nisso daí. Então eu acho que a leitura, 
ela contribui para a formação de um cidadão, e sendo esse cidadão um professor, mais ainda. 
[...] como diria, se não me engano Paulo Freire, e me desculpe se eu estiver errada, aí 
ele já vai começar a interpretar o mundo com a leitura, [...] creio que a leitura seja 
importante não só para a formação do professor, mas pra formação do cidadão em geral. 

 
Na perspectiva do professor B, temos: 

   
[...] você já ouviu falar ao longo de toda sua formação, vários professores comentando 

em sala de aula, que a leitura é tudo?! [...] Então, contribui nesse aspecto... o professor tem 
que incentivar o aluno a pegar o livro na biblioteca e o aluno tem que fazer uso desse 
livro. E com isso você tem a construção do conhecimento daquela área. Eu acho que... eu 
principalmente, incentivo muito meus alunos, acredito que outros professores também, mas 
ainda existe uma pequena quantidade que não tem essa visão. 

 

Para o sujeito da pesquisa professor C: 

 

Eu acho que ela contribui se formos colocar em um nível, sei lá, ela contribui 
bastante! Ela tem uma contribuição bem significativa. [...] não só a leitura desse tipo de 
livro de literatura, relacionado à ciência em si, mas a própria leitura dos livros em si, 
didáticos, que são usados na própria graduação, que eu vejo que os alunos nem esses 
livros não leem, quem dirá os outros. Nem o livro, por exemplo, físico-química, geralmente 
o professor passa para o aluno seguir como livro didático, a gente observa que nem esses 
livros eles não leem. Então se lessem, com certeza contribuiria muito, eu vejo por experiência 
própria. Acho assim, quanto mais você lê, mais se aprende, mais conhecimento você 
vai ter, mais você vai poder passar de uma maneira melhor a formação aos seus alunos. 

 

 

O professor D, argumenta que: 

 

A minha experiência de formação e até como professor, eu não utilizei muito esse 
gênero textual, esse tipo de literatura, mas eu acho que é de suma importância, por que 
eu acho que a gente tem que explorar tudo que há de bom possível, então eu vejo que... 
é de suma importância até pra tentar habilitar, auxiliar o aluno pra ele treinar a leitura, 
treinar a interpretação e poder partir pra textos mais “hard” da área de ciência pura né. 
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[...] E a gente pode expandir essa questão pra outras coisas também, como tenho visto sobre 
o material, a importância do material pra apoio didático né [...] E eu vejo que isso pode ser 
hoje em dia, um dos entraves pra progressão do ensino, por exemplo, eu vejo que muitas 
vezes não tem o material pra apoio didático, cursos introdutórios de química ou do que for, 
tem na biblioteca, mas não sei o que acontece, eu já fui aluno também... e acontece que você 
ter o material de apoio didático é de suma importância. 

 

O sujeito da pesquisa, professor A, demonstra que a importância da leitura, não 

fica vedada apenas para a formação de professores, mas sim para a formação do 

cidadão, para que assim consiga participar da sociedade a que está inserido, 

compreendendo, atuando ativamente da vida social, política, econômica e cultural. 

Sua resposta está ligada a uma corrente do pensamento freireano, já que o trecho 

grifado, evidencia que a contribuição da leitura (dos signos) está ligada a leitura de 

mundo, do texto para o contexto e do contexto ao texto, na busca de uma formação 

para a cidadania, é portanto afirmação de uma postura política por intermédio da 

leitura, ler então é um ato político. Para interpretarmos sua fala, apoiamo-nos em 

Freire (2011), em que expressa: 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre texto e contexto (p. 20). 

 

Entendemos, nesse mote, que ler, alfabetizar-se, aprender de uma maneira 

geral, é uma forma de se ler o mundo, e é necessário ler o mundo para então ler a 

palavra, não de um jeito mecânico e pronto, mas sim levando em consideração os 

dinamismos em que se relacionam a leitura da palavra à realidade (educacional, 

social, etc.) com a linguagem, escrita, lida e falada.  

No entendimento do professor B, “leitura é tudo”, quando em espaços de 

formação acadêmica/educativa, podemos interpretar assim pela sua argumentação, 

que por meio da leitura se alcança a plenitude nesse meio. Tendo esse caráter que 

abarca o todo, o início, meio e fim, durante o processo de formação, é de importância 

sumária que o professor incentive seus alunos para que leiam, para que busquem 

livros na biblioteca e façam uso dele para que se possa alcançar a construção do 

conhecimento da área em questão. 
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Silva (1995) é contundente ao afirmar que em um espaço educativo, não 

apenas deve-se falar sobre leitura, incentivar para que leiam, com o intuito de re-

produção de um discurso intimidador, exibicionista frente aos volumes que diz ler ou 

que indica sem ter lido, sem acreditar na prática de leitura, de forma que: 

 

Quem se dispõe a entrar numa sala de aula para ensinar tem de saber 
satisfatoriamente aquilo que ensina, tem de dominar os conteúdos e 
suas disciplinas; para orientar a leitura, o professor tem de ser leitor, 
com paixão por determinados textos ou autores e ódio por outros 
(p.14). 

 

As estratégias de leitura, as formas de se ler são inúmeras e Silva (1995) chama 

atenção para isso, pois o profissional professor que se preparou academicamente 

para atuar em determinada área, ao encarar uma sala de aula tem mínimo de preparo, 

e já que na perspectiva do autor, todo professor é também professor de leitura, tem-

se que ter paixão, deve ser um leitor. O incentivo à leitura deve ser buscado de forma 

que se relacione a prática de ensino, com uso frequente de bibliotecas, salas e 

momentos oportunos para isso, o que pressupõe a relação estreita e concreta com 

acervos diversos (SILVA,1995). Um outro aspecto de sua fala, é o ponto em que cita 

que incentiva seus alunos a lerem, porém ainda existem professores que não tem 

essa visão. 

Ao comentar sobre a contribuição da literatura e leitura, o Professor C, diz-nos 

que “[...] ela contribui se formos colocar em um nível, sei lá, ela contribui bastante! Ela 

tem uma contribuição bem significativa!”, mas criva em sua fala que não somente 

leitura literária contribui para a formação de professores de química, mas também 

àquelas concertantes as disciplinas do currículo, e nos livros didáticos que dão suporte 

ao desenvolvimento dos componentes curriculares. Chama atenção para o fato de 

que nem essas leituras, as dos livros didáticos, os alunos fazem: “[...] eu vejo que os 

alunos nem esses livros não leem, quem dirá os outros” (PROFESSOR C). Para 

Foucambert (1994) a leitura precisa ser estimulada, até no instante de escolha do livro. 

Argumenta ainda que o leitor não é aquele que lê o livro que é imposto/proposto, mas 

aquele que “[...] conhece os meios para encontrar e diversificar os textos ligados ao 

seu interesse.” (p.135). Não nos opomos a fala do sujeito da pesquisa para o fato da 

falta de leitura do importante material/livro de apoio didático para as disciplinas por 

parte dos graduandos, mas defendemos que não somente livros textos técnicos-



92 
 

científicos tenham o papel central de referencial teórico na ementa do currículo, afinal 

a formação docente na visão de Imbernón (2011) perpassa esse caráter conteúdista, 

fechado e técnico, atentando para uma formação sólida científica, cultural, 

psicopedagogicamente, para atuar reflexivamente diante de toda sua complexidade, 

para não cair no paradoxo de “ensinar a não ensinar”, ou que seja incompleta nos 

aspectos sócio-políticos-histórico, tais aspectos são comumente relegados nesse tipo 

de livro/texto técnico-científico. 

O trecho extraído da fala do professor D: “[...] eu acho que é de suma 

importância, por que eu acho que a gente tem que explorar tudo que há de bom 

possível [...]”, evidencia abertura para novas abordagens para a construção do 

conhecimento químico em um curso de licenciatura, e quando argumenta que a 

leitura torna-se importante por “[...] tentar habilitar, auxiliar o aluno pra ele treinar a 

leitura, treinar a interpretação e poder partir pra textos mais “hard” da área de ciência 

pura [...]”. Nesse sentido, de treinamento, de habilitação “A leitura, possibilitando a 

aquisição de diferentes pontos de vista e alargamento de experiências, parece ser o 

único meio de desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres que aprendem” 

(SILVA, 2005, p. 42), na visão do professor D, esse tipo de leitura menos fechada, 

próprias de um texto literário, de um romance, seria como um passaporte para se 

estabelecer estratégias de leitura, para forjá-lo como leitor, prepará-lo para leituras 

“mais hard”, afinal para compreendermos um texto, temos que saber mais sobre o 

assunto em questão do que o que consta no texto, nas palavras de Foucambert 

(1994, p. 15): “[...] para compreender algo é preciso possuir quatro vezes mais 

informações do que nele se vai procurar.” 

As argumentações a seguir estão relacionadas a contribuição da leitura de 

textos literários e principalmente textos que estejam enredados em aspectos 

científicos/químicos para a formação dos graduandos em química. Obtivemos as 

seguintes impressões dos sujeitos da pesquisa: 

  

 

Para o professor A: 

 
[...] eu acredito que essa parte de textos literários de química venham até mesmo como 

um refrigério no curso de química, uma possibilidade de se conhecer outro gênero 
textual, uma possibilidade de sair um pouco dessa caixinha, que é a academia. [...] Mas 
a leitura, esse tipo de literatura, literária, eu acho que serve pra isso também, pra aumentar o 
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vocabulário, pra ele conseguir ver também a química de uma maneira um pouco diferente, ver 
o trabalho dele, o trabalho dele enquanto químico de uma maneira diferente. Por que se não 
ficam os químicos muito bitolados [...] eu acredito que a leitura dessa área dura, só com 
artigos científicos, vai deixando a gente um pouco endurecido, né? Então essa parte aí, 
dos textos literários, abre mais a nossa mente. 

 

Enquanto o professor B: 

 
[...] além dos livros didáticos específicos daquela disciplina a gente foca artigos 

científicos de casos, de acordo com o programa da disciplina. Então você, de uma forma, 
não sei se o termo ajuda, de uma forma indireta você tem artigos científicos estudando casos 
específicos dentro daquela disciplina, eu trabalho isso com meus alunos. Tanto na área de 
Química Ambiental, como na de Físico-Química [...] e aí nós temos valorizado então a 
necessidade de leitura no ensino. 

 
Na visão do professor C, a leitura de textos literários enredados em aspectos 

científicos/químicos contribui da seguinte forma: 

 
Eu acho que eles podem contribuir no sentido de que eles vão saber [...] vão pegar a 

leitura de um livro, como por exemplo, vai aprender sobre cinética química, quando ele vai ler 
aquele livro, eu acho que ele vai ajudar o aluno a saber entender um pouco melhor o que o 
autor do livro está explicando, por que ele vai saber interpretar o livro. Eu acredito que 
contribua nesse sentido. Eu vejo por mim mesma, à medida que a gente vai lendo mais e 
vai avançando, tipo assim, se for comparar quando você começa a sua graduação até o final, 
a medida que você vai lendo, lendo mais, chega no final, você já vai estar sabendo interpretar 
e entender o livro de uma maneira que o autor tá querendo dizer, digamos assim de uma 
maneira melhor. Vai auxiliar o aluno a entender determinado assunto. E também, 
pensando num outro lado, faz com que o aluno tenha uma visão um pouco melhor da 
questão científica, das discussões sociais em si, acho que nesse sentido. 

 
O sujeito da pesquisa professora D comenta essa questão:  

 
[...] Então eu vejo que na comunidade científica de química já é algo bastante 

consolidado como uma ferramenta interessante. Agora a minha experiência assim, não 
permite falar algo muito concreto, mas eu acho que o que posso dizer por convicção, é que é 
uma ferramenta muito interessante para licenciandos em química, pra pessoas que fazem ou 
que estão no ensino de ciências, em outros níveis né, qualquer nível talvez, no ensino médio 
que seja, no ensino fundamental até, podem ser utilizados, acho. [...] são ferramentas 
interessantes que podem ser muito poderosas, por que estudar em uma área específica 
pode as vezes se tornar muito maçante, ou então, independente disso, você ter uma 
literatura, de outro gênero textual é sempre interessante, a diversificação. [...] Como 
toda, voltando pra pergunta, todo gênero textual, toda ferramenta, como toda metodologia, é 
aquela coisa, você tem como aproveitar mais, como aproveitar menos o planejamento, a 
leitura crítica. 

 

As falas do professor A e do professor D, relacionam-se quando enunciam as 

possibilidades educativas com a utilização de outro gênero textual que não livro 
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didático (técnico-científico), apontando, no caso do professor A, que a leitura literária, 

seja como um “[...] refrigério no curso de química, uma possibilidade de se conhecer 

outro gênero textual”, e o Professor D: “[...] você ter uma literatura, de outro gênero 

textual é sempre interessante, a diversificação”. 

Além disso na fala do sujeito professor A, tece contrapontos aos textos técnicos 

tão massificados nos cursos de licenciatura, quando coloca que “[...] a leitura dessa 

área dura, só com artigos científicos, vai deixando a gente um pouco endurecido, né? 

Então essa parte aí, dos textos literários, abre mais a nossa mente.”, a passagem em 

epígrafe é tratada em Vargas (2009), quando diz que a “[...] para ler o texto literário 

há necessidade de fazer desaparecer as barreiras entre a realidade, o imaginário e a 

linguagem” (p. 34). Romper barreiras, abrir a mente, argumentos da autora e do sujeito 

da pesquisa, que de certa maneira atribuem à leitura literária um caráter de 

transformação frente as imposições de uma formação acadêmica tecnicista, ou uma 

realidade amorfa e desconecta de abstrações e pensamentos, e das (diversas) 

linguagens. 

Além disso, a fala da professora A, no trecho: “[...] possibilidade de sair um 

pouco dessa caixinha, que é a academia.”, é abordada por Formosinho (2009), no 

processo que chama de “academização”, que acena para que se reflita sobre a 

relação e aproximação entre os espaços de formação universitária, e de preferência 

as que possuem cursos de licenciaturas e as escolas, os anseios que emanam da 

sociedade no contexto educativo, a fim de contribuírem para que se compreenda e se 

aja, frente os desafios e inovações que invadem o espaço escolar. 

Em sua argumentação sobre a contribuição da leitura literária na formação 

inicial dos graduandos em química, sujeito da pesquisa professor D levanta a questão 

da consolidação na comunidade científica para essa prática de leitura no campo da 

educação em química, permitindo novos horizontes no que diz respeito à construção 

do conhecimento químico e científico, se pensarmos de maneira mais ampla. 

Recorremos então a Imbernón (2011, p. 42-43), que ao discorrer sobre a formação de 

professores deve ser realizada de maneira a se abandonar certos ranços tradicionais: 

 

A formação do professor ou professora deve abandonar o conceito de 
professor/a tradicional, acadêmico ou enciclopédico e o do 
especialista-técnico [...] próprio do enfoque de racionalidade técnica, 
cuja função primordial é transmitir conhecimento mediante a aplicação 
mecânica de receitas e procedimentos de intervenção projetados e 
oferecidos a partir de fora. 
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O autor é categórico ao afirmar que a formação do professor deve distanciar-

se do que é tradicional, acadêmico e enciclopédico, já que esse é um princípio da 

racionalidade técnica, em que se prepondera a transmissão de conhecimentos e 

saberes de forma mecânica, por vezes alheios as realidades locais ou até mesmo dos 

sujeitos participantes dessa formação. 

O professor B, chama atenção para a metodologia que emprega nas disciplinas 

que ministra, onde seleciona artigos técnicos-científicos de acordo com a ementa do 

componente curricular, que tenham como foco aspectos intrínsecos aos assuntos e 

conteúdos específicos, essa dinâmica, em sua percepção, valoriza a necessidade de 

leitura no ensino. 

Em seu comentário o professor C retrata que as leituras literárias em 

determinados assuntos da área de química permitem e contribuem para que o aluno 

interprete melhor o que o autor escreve e saiba “[...] interpretar o livro. Eu acredito que 

contribua nesse sentido.”, se traduzindo em uma ressignificação, dar novos sentidos 

ao que foi lido, algo que Barthes (1996), alegoriza como sendo a outra margem do 

texto, em que se tem outras imagens e essas móveis, únicas, já que a margem (de 

cá) a do escritor, é a margem sensata, uma cópia dos rituais de escrita literária. 

Selecionamos também a parte em que fala que a leituira fornece ao leitor uma “[...] 

visão um pouco melhor da questão científica, das discussões sociais em si [...]”, já 

nesse último recorte expressa aquilo que vemos na obra de Silva (1995; 2003a) onde 

as funções da leitura, dentro de um contexto de prática docente, estão voltadas para 

o desenvolvimento da capacidade de leitura crítica, onde o lido, o texto propicie no 

leitor não apenas a leitura dos signos escritos, mas sim que a partir de suas vivências 

histórico-sociais, que reescreva seu mundo, seu contexto. 

Já no eixo temático II – Componente curricular que possibilita a leitura de textos 

literários no ensino de química, ensejando verificar a maneira como as disciplinas que 

integram o curso de licenciatura em química possibilitam a leitura de textos que 

tenham suas tramas enredadas à química, inquerimos os docentes que participaram 

da pesquisa com os seguintes questionamentos: 
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 Há alguma disciplina no currículo do curso que possibilite a leitura de 

textos literários (ou mesmo fragmentos) onde as narrativas/histórias estejam voltadas 

a química ou a ciência como todo? Quais? 

 Quais os desafios em desenvolver atividades de leitura de textos 

literários juntamente com disciplinas que integram o Curso de Licenciatura em 

Química? Em que momentos isso seria propício? 

 

Tivemos como devolutiva os seguintes argumentos, quando tratamos dos 

componentes curriculares que possibilitam a leitura de textos literários que estejam 

voltadas a química: 

Na visão do professor A: 

   

[...] a contragosto vou falar pra você que nenhuma. [...] a gente está avançando pra 
um novo PPC. Nesse novo PPC nós temos mais disciplinas da área de interface, que é na 
área de pedagogia, da área de educação e da área de química, e o que a gente tem hoje, no 
currículo atual, são praticamente três disciplinas da área de interface, que eu estou falando 
que tenha educação e que tem ensino ou seja, que seria a área de ensino de química, a gente 
só tem três disciplinas pra isso e que ela engloba metodologia, engloba estágio, 
engloba um monte de coisa. [...] essas três disciplinas que eu tô falando, são: 
Instrumentação para o Ensino de Química, Prática de Ensino e Prática de Monitoria, 
elas são dadas nos três últimos semestres do curso [...] é a partir dessas disciplinas da 
área de ensino de química é que vai se ler artigos sobre ensino de química. Então artigos 
da Química nova na escola, artigos de outras revistas, capítulos de livros que versam sobre o 
ensino de química. [...] Quando eles vem pra leitura e pra produção de texto, na parte de 
ensino de química, que é uma leitura mais solta, mais fluida... inclusive, falando da, que 
eu permito a eles que façam relatórios na primeira pessoa do singular, eles estranham, 
por que até então eles colocaram coisas no tubo de ensaio, mas falar sobre as 
impressões deles das aulas, das impressões deles sobre o ensino de química, sobre o 
que acontece durante a aula, isso daí é difícil pra eles. É um tipo de escrita que eles não 
estão habituados, e é um tipo de reflexão que eles não estão habituados também. E 
isso daí reflete na escrita deles. 

  

O professor B, em suas argumentações: 

 

Sim. Nós temos várias disciplinas... existe um foco maior, e você participou disso, nas 
disciplinas na área de educação, na área de ensino de química, onde você tem que ler 
muitos artigos... isso nós promovemos com a aprovação do primeiro PIBID em 2009 [...] 
Então você tem lá a Instrumentação para o Ensino de Química, a disciplina de Psicologia 
da Educação, didática, a disciplina de Monitoria no ensino de química (Prática de 
Monitoria), e tem o Estágio Supervisionado também, onde nós temos um total de 240 
horas, 80 horas aqui na universidade e 160 nas escolas. Então também existe essa 
cobrança, nessa disciplina, nessa área de estágio também. Então são várias 
disciplinas.  
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O sujeito da pesquisa professor C diz que: 

 

Eu imagino, é que eu nunca trabalhei com essas disciplinas, mas Metodologia 
Científica eu acredito que deva trabalhar isso, e as próprias disciplinas da licenciatura 
em si, [...] não lembro agora o nome dela, mas são as disciplinas que os alunos fazem, eu 
sei que eles tem que fazer bastante leitura, principalmente de artigos, é cobrado 
bastante leitura de artigos deles, mas geralmente eles não gostam muito.  

   

O professor D, nos diz que: 

 

Acho que deve permear todo o curso [...] Hoje tem Instrumentação, no currículo 
vigente hoje, tem Instrumentação para o Ensino de Química, Metodologia do Ensino, não 
sei se aqui no currículo (de química), não sei se tem, mas agora vai ter e tal... Com a 
reformulação dos currículos acho que agora isso tá sendo, deveria ser, pelo menos... mas 
creio que deva, permear todo o curso desde a primeira fase até a última. Então seriam 
inúmeras disciplinas, por que tem Metodologia do Ensino um, dois e três, de química né. Então 
acho que isso deve permear mesmo, desde a primeira fase. São várias disciplinas. 

 

Para os professores B, C, as disciplinas que possibilitariam a leitura de textos 

literários voltados à química são as de cunho didático-pedágogicas ou de interface 

entre educação e química, “[...] as próprias disciplinas da licenciatura em si” 

(PROFESSOR C), apesar do reconhecimento por parte do Professor D, de que esse 

tipo de leitura deve estar presente, deve “[...] permear o curso todo”. Enquanto o 

professor A diz, a contragosto, que não existe uma disciplina que tenha esse caráter, 

que viabilize a leitura desse tipo de texto, pois em seu entendimento as disciplinas de 

“[...] Instrumentação para o Ensino de Química, Prática de Ensino e Prática de 

Monitoria [...] trata de outras questões pedagógicas e de interface entre a química e a 

educação, pois estágios e metodologia são nesses componentes curriculares 

sintetizados, e tendem a ser trabalhados, portanto é, “[...] a partir dessas disciplinas 

da área de ensino de química é que vai se ler artigos sobre ensino de química”. 

Nosso foco, ao realizar este estudo é que se fomente reflexões de que o ensino 

de química – principalmente na singularidade do curso de licenciatura em química da 

UNIR – mais que isso, a construção do conhecimento em química, da formação de 

seus graduandos pode ser realizada de maneira com que se utilize textos literários 

que versem, que unam a química e a literatura, como recurso e material paradidáticos, 

sem ter que se atentar se uma disciplina é ou não de cunho didático-pedagógico, afinal 

de contas não basta ao professor de química apenas um saber técnico-científico, tem-
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se que dotá-los (os graduandos) de saberes sociais, políticos, históricos, algo que se 

potencializa ao desenvolver a capacidade leitora. Saberes sociais esses inseridos na 

perspectiva que Tardif (2002) apresenta:  

 

Se chamamos de “saberes sociais” o conjunto de saberes de que 
dispoe uma sociedade e de “ educação” o conjunto dos processo de 
formação e de aprendizagem elaborados socialmente e destinados a 
instruir os membros da sociedade com base nesses saberes, então é 
evidente que os grupos de educadores, os corpos docentes que 
realizam efetivamente esses porcessos educativos no âmbito do 
sistema de formação em vigor, são chamados de uma maneira ou de 
outra, a definir sua prática em relação aos saberes que possuem e 
transmitem (p. 31). 

 

Eis o ponto chave, quando defendemos essas abordagens de leitura literária 

que versem sobre a química, a definição de uma prática formativa dos graduandos 

em que se eleve a qualidade “do que se lê”, “como se lê”, “quando se lê”, “quanto se 

lê”, “para que se lê”, sem desvincular-se, evidentemente, da parte técnico-científica 

especifica do curso, mas uni-las com as de cunho pedagógico e interface, extinguindo 

a dicotomia e disputa existente, haja vista a demanda profissional e social.  

Tanto o professor A, quanto o professor D, enfocam na reformulação do PPC e 

do Currículo do curso, como se verifica no trecho selecionado: “[...] a gente está 

avançando pra um novo PPC. Nesse novo PPC, nós temos mais disciplinas da área 

de interface, que é na área de pedagogia, da área de educação e da área de química 

[...]” (PROFESSOR A). Com relação ao avanço desse novo PPC, percebemos nos 

discursos dos professor A e professor D, um novo horizonte no que tange ao currículo 

e a ao desenvolvimento de disciplinas que estreitem a relação entre teoria e prática, 

conteúdo científico e aporte pedagógico. Pelas impressões percebidas nas falas 

desses professores em questão, quando fomos à campo, essa reformulação no PPC 

e na grade curricular prepondera as disciplinas de cunho pedagógico de forma a não 

ficarem dispostas nos períodos finais do curso, situação que assinaladas por Maldaner 

(2003, p. 44): 

 
Há, de fato, essa separação na concepção da formação de professor 
nas instancias universitárias e que tem impedido de pensar os cursos 
de formação como um “todo”. [...] como se fosse possível separar toda 
uma carga de trabalho pedagógico a que o estudante é submetido, de 
forma tácita ou não intencional, em disciplinas de formação geral e de 
conteúdos específicos dentro dos cursos de licenciaturas [...]. 
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Esse modelo de grade curricular transmite a sensação de segregação, como 

se mais importassem as disciplinas, conteúdos intrínsecos à química, para a formação 

dos graduandos em química, em relação ao saberes pedagógicos e didáticos, que 

são tardiamente trabalhados “[...] nos três últimos semestres do curso” (PROFESSOR 

A). 

Conforme as disciplinas que compõem o currículo vigente do curso de 

licenciatura em química, consultamos os sujeitos da pesquisa acerca dos desafios em 

desenvolver atividades de leitura de textos literários juntamente com as disciplinas. 

Suas falas estão apresentadas em seguida e juntamente com as análises: 

O sujeito professor A responde assim: 

 

[...] leituras de textos acadêmicos, de livros didáticos, textos de divulgação científica. 
Essa é a nossa leitura que temos feito. Com esse tipo de texto eu já sinto dificuldade, mas eu 
creio que essa dificuldade é uma dificuldade metodológica minha, [...] Eu solicito, peço 
pra lerem um texto e aí eu peço: “grifa trechos e me faz um resumo”; “grifa três trechos 
e escreva com suas próprias palavras”, por que são coisas diferentes; “leiam o texto e 
façam três perguntas...” Eu não consigo sair disso; “leiam o texto e façam uma 
resenha”, é só isso. E às vezes isso me... eu não fico satisfeita com o resultado, parece 
que eu preciso de um pouco mais, essas estratégias de leitura que eu estou usando, 
que é falar pra eles lerem, e pedir essas produções escritas, isso está me cansando. 
Por que eu acho que caí numa rotina, e eu não consigo sair muito disso. [...] Eu não 
estou tendo o retorno esperado, não sei se estou exigindo demais, esperando muita coisa, 
mas isso já virou, está na minha zona de conforto. Estou insatisfeita com isso daí. Mesmo por 
que, o desafio é: eu peço pros meus alunos lerem um texto. Então um grupo vai ficar 
responsável por tal texto, aí eu peço pra eles fazerem um seminário e apresentar pra turma. 
O restante da turma, se a gente não pedir nada, eles não vão ler. Então aí a gente pede, grifa 
três trechos, resumo... pra incentivá-los a ler, mas isso não está sendo suficiente, parece que 
chega um momento que até os alunos acham isso enfadonho, assim como eu acho. Eu te 
respondi que os meus desafios pros textos que eu trabalho hoje, que são texto mais, é.... 
acadêmicos, é esse de diversificar a metodologia, mas agora quanto aos desafios de textos 
literários, eu acho que são desafios que ainda vão se apresentar pra mim, já que eu não 
trabalho com eles [...]. 

 

Para o professor B o desafio, na verdade, é uma necessidade da formação: 

Olha, eu não vejo, essa leitura como um desafio, eu vejo como uma necessidade, 
isso só vem a contribuir, quando você pega um determinado caso e talvez você retira ali, 
10, 15 minutinhos na sala de aula. O entendimento do aluno depois disso vai ser 
totalmente diferente. E você percebe isso. No contexto de uma sala de aula você vê que o 
aluno aproveitou, que usou aquilo para a construção do seu conhecimento. Então eu 
não vejo como desafio eu vejo como uma necessidade de você colocar atividades de leitura, 
não só livros específicos, mas também artigos científicos que nós temos hoje em várias 
plataformas que você baixa em .pdf e tranquilamente você consegue trabalhar isso. Então eu 
não vejo como desafio eu vejo como uma necessidade. 
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O professor C, em sua resposta: 

 

[...] na minha disciplina em si, na físico-química, acho que a própria maneira de você 

explicar a disciplina eu acho que a própria maneira de se trabalhara a disciplina dificulta um 

pouco nessa questão. Por que assim, geralmente você trabalha a disciplina com uma 

abordagem, digamos, mais fechada, e geralmente você fala para o aluno seguir um livro 

especifico, né? [...] se você abrange demais, fica difícil pro entendimento do aluno, pelo 

meu ver. Por exemplo, por que você escolhe tal livro especifico pra seguir? Por que pro 

aluno, vai ser mais fácil pra ele entender aquela disciplina naquele determinado livro 

específico. Se abranger demais, por exemplo, se começar a colocar outras leituras, 

talvez o aluno não vai entender, por que ele já não entende nem o livro específico, né, 

básico, do assunto da disciplina, então se você abranger mais fica... eu acho, vai ficar 

um pouco complicado, entendeu? Pela própria formação do aluno, que a gente recebe, 

entendeu? Eu acho que seria mais essa resposta. Se a gente tivesse trabalhando com 

alunos com uma formação talvez um pouco melhor, você poderia abranger um pouco 

mais, poderia passar um artigo pra eles lerem, poderia sugerir outras fontes 

bibliográficas, mas como o aluno já vem bem deficiente, você tem que trabalhar o 

mínimo, o básico, então a meu ver se abranger muito aí fica mais complicado, vai ser 

mais difícil pra ele entender. Eu só sei falar no sentido da minha disciplina, tá? 

 

A resposta do professor D: 

 

A primeira coisa que me vem à cabeça acho que é um detalhe, mas precisa ser citado, 
é a própria aquisição do livro né, por que as vezes eu chego a querer passar um texto, 
e as vezes eu pago do meu bolso, por que o aluno não tem como tirar “xerox”, a 
biblioteca não tem 20 poucas cópias do Tio Tungstênio, ou dez cópias, ou cinco que 
sejam. [...] Agora dificuldades, que você citou em fazer isso, olha o primeiro é que o professor 
tem que ter um planejamento mínimo, tem que ter uma capacidade mínima de saber 
conduzir, e aí seriam pessoas mais habilitadas a isso pra fazer. [...] Agora especifico 
nessa questão de textos literários, a gente não tem essa formação assim no 
bacharelado então a gente tem que procurar maneiras né. Acho interessantíssimo isso 
que você está falando, interessante... por exemplo, eu nunca tinha, assim, me disposto a 
ver sobre este gênero textual e trabalhar, tenho me envolvido muito ultimamente em 
tentar inserir experimentação tanto nas disciplinas de interface quanto nas... 
experimentação em sala de aula e tal, e agora é uma coisa que vou ficar mais atento, 
‘opa, tem isso aí também’, tem essa inserção também. 

 

O professor C afirma que a disciplina que comumente ministra, segue uma 

abordagem mais “fechada”, onde indica um livro base para o desenvolvimento da 

disciplina, pois para a docente “[...] se você abrange demais, fica difícil pro 

entendimento do aluno, pelo meu ver.” O sujeito da pesquisa atribui que segue essa 

metodologia devido a defasagem de aprendizagem com que os alunos “chegam” para 

cursar a disciplina que ministra: “[...] Pela própria formação do aluno, que a gente 
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recebe, entendeu? Eu acho que seria mais essa resposta. Se a gente tivesse 

trabalhando com alunos com uma formação talvez um pouco melhor, você poderia 

abranger um pouco mais, poderia passar um artigo pra eles lerem, poderia sugerir 

outras fontes bibliográficas.” Sendo então um desafio implantar uma abordagem 

menos fechada e pautada no uso de outras fontes bibliográficas devido um 

despreparo, em certo grau, a má formação anterior dos alunos.  

O professor A, ao comentar as suas dificuldades em se propiciar atividades de 

leitura literária, adverte que os textos que tem utilizado em sala de aula são “[...] 

leituras de textos acadêmicos, de livros didáticos, textos de divulgação científica. Essa 

é a nossa leitura que temos feito [...]”, e que a principal dificuldade se dá em 

estabelecer uma metodologia, uma estratégia para esse tipo de leitura, tanto que se 

sente insatisfeita com a postura que adotou: “[...] Eu solicito, peço pra lerem um texto 

e aí eu peço: “grifa trechos e me faz um resumo”; “grifa três trechos e escreva com 

suas próprias palavras”, por que são coisas diferentes; “leiam o texto e façam três 

perguntas...” Eu não consigo sair disso; “leiam o texto e façam uma resenha”, é só 

isso. E às vezes isso me... eu não fico satisfeita com o resultado, parece que eu 

preciso de um pouco mais, essas estratégias de leitura que eu estou usando, que é 

falar pra eles lerem, e pedir essas produções escritas, isso está me cansando. Por 

que eu acho que caí numa rotina, e eu não consigo sair muito disso. [...] Eu não estou 

tendo o retorno esperado, não sei se estou exigindo demais, esperando muita coisa, 

mas isso já virou, está na minha zona de conforto. Estou insatisfeita com isso daí [...]”. 

Acrescenta ainda que os desafios sobre a implementação de textos literários em suas 

aulas, são desafios que irão se apresentar, dado o fato de não os utilizar (ainda) em 

sua prática educativa. 

O fato de atribuir a falta de uma metodologia para essa inserção de leituras 

literárias, nos remete a o que coloca Perrenoud (1999), quando argumenta que as 

aulas não devem ser improvisadas, mas se que deva existir a regulação de um 

processo através de situações-problemas que surgem e tornam-se cada vez mais 

complexos. O que acarreta a se utilizar os conhecimentos adquiridos para se resolver 

essas situações-problema, de forma que se passa da lógica do ensino para chegar a 

uma lógica de construção, de prática, afinal, “constroem-se as competências 

exercitando-se em situações complexas” (p. 54). 

Ao se trabalhar com leituras, de uma maneira geral, ao professor fica a 

incumbência de se planejar e criar estratégias que possam dar o retorno satisfatório 
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para a atividade, afinal: “os textos que lemos também são diferentes e oferecem 

diferentes possibilidades e limitações para transmissão da informação escrita” (SOLÉ, 

1998, p. 22). A insatisfação da docente com a metodologia pode ser interpretada em 

Tardif (2002), numa ótica de temporalidade e mudança dos saberes profissionais, das 

técnicas ou didática:  

 

Os saberes profissionais também são temporais, no sentido de que os 
primeiros anos de prática profissional são decisivos na aquisição do 
sentimento de competência e no estabelecimento das rotinas de 
trabalho, ou seja na estruturação da prática profissional. Ainda hoje, a 
maioria dos professores aprendem a trabalhar na prática, às 
apalpadelas, por tentativa e erro (TARDIF, 2002, p. 261). 

 

Mesmo sendo um profissional experiente, a professora A – assim como os 

demais – estão sujeitos a esse temporalidade e certa mutabilidade de seus saberes. 

Uma fase de exploração, calcada na aprendizagem constante, a “sobrevivência 

profissional”, quando o docente tem que provar sua capacidade, para si e para seus 

“clientes”, frente os desafios que surgem. Nessa conjuntura é que se edifica os 

saberes experiências, o traquejo, as certezas profissionais, os modelos de postura em 

sala de aula, etc. (TARDIF, 2002). 

Para o professor D, as dificuldades desse tipo de metodologia, se iniciam na 

disponibilidade e aquisição desses textos literários: “[...] é um detalhe, mas precisa ser 

citado, é a própria aquisição do livro né, por que as vezes eu chego a querer passar 

um texto, e as vezes eu pago do meu bolso, por que o aluno não tem como tirar 

“xerox”, a biblioteca não tem 20 poucas cópias do Tio Tungstênio, ou dez cópias, ou 

cinco que sejam”. Mesmo em um espaço universitário, o professor a fim de colocar 

em prática o seu planejamento de aula, acaba tendo que arcar com os custos de 

reprografia dos textos que serão utilizados.  

Embora argumentar, em tom de denúncia, uma condição, que de certa forma 

acabam tolhendo sua prática quanto ao uso de outros textos ou materiais que não são 

disponibilizados pela instituição de ensino, o professor D, mostra-se interessado e 

receptivo quanto ao emprego de leituras literárias em consonância com as disciplinas  

quando comenta que “[...] eu nunca tinha, assim, me disposto a ver sobre este gênero 

textual e trabalhar [...] e agora é uma coisa que vou ficar mais atento, ‘opa, tem isso 

aí também’, tem essa inserção também”. 
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Importante também quando constate que para se efetuar a prática dessas 

leituras literárias, resta ao professor que instituía “[...] planejamento mínimo, tem que 

ter uma capacidade mínima de saber conduzir, e aí seriam pessoas mais habilitadas 

a isso pra fazer. [...] Agora especifico nessa questão de textos literários, a gente não 

tem essa formação assim no bacharelado então a gente tem que procurar maneiras 

né”. Evidencia-se na fala do professor D, algum um cuidado em se organizar, em 

planejar-se, para a condução de tal prática/abordagem de leitura. Como também, 

percebemos reconhecer-se como bacharel em química, que exerce a profissão de 

professor – e entendemos que exista certa insegurança em sua fala, talvez por uma 

dificuldade pedagógica – e isso não o desencorajá-lo para se implementar tais 

atividades. Diante da voz do sujeito da pesquisa, selecionamos o seguinte trecho da 

obra de Tardif (2002). 

      

Os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de 
improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem 
do profissional reflexão e discernimento para que possa não só 
compreender o problema como também organizar e esclarecer os 
objetivos almejados e os meios a serem usados para atingi-los (p. 
248). 

 

Ressalta-se assim, que seus saberes profissionais frente aos desafios da sua 

práxis não o exime de mudanças e novas posturas. Entendemos que seu despertar – 

“[...] opa, tem isso aí também’, tem essa inserção também” – traduz-se em entusiasmo 

para novas metodologias, planejamentos e atitudes enquanto professor, tal como 

coloca Tardif (2002) no recorte selecionado.  

O professor D, entende/encara o “desafio” de aliar a leitura literária ao ensino 

de química por meio das disciplinas, como uma necessidade, tendo em vista que “[...] 

isso só vem a contribuir [...]”. O sujeito da pesquisa, argumenta que com a leitura, “[...] 

O entendimento do aluno depois disso vai ser totalmente diferente. E você percebe 

isso.” No contexto de uma sala de aula você vê que o aluno aproveitou, que usou 

aquilo para a construção do seu conhecimento [...]”. Essa contribuição de qual fala e  

quando percebe o aproveitamento (da leitura) no que se refere à construção do 

conhecimento, é aquilo que é possível pelo desenvolvimento da capacidade leitora 

numa tendência de: 

  



104 
 

Mais humildade pedagógica, mais diálogo, mais liberdade para os 
alunos se expressarem, mais escuta e partilha dos significados dos 
atribuídos aos textos, mais ligação entre aquilo que se lê e aquilo que 
se vive, estes são os caminhos para uma leitura libertária e 
transformadora, tão necessária à sociedade brasileira de hoje (SILVA, 
1995, p.24). 

 

Essa ideia é corroborada pelo próprio sujeito da pesquisa ao citar que essa 

necessidade, a de se ler, livremente e proveitosa para a construção do conhecimento, 

se realiza não apenas em “[...] livros específicos, mas também artigos científicos”. 

O eixo temático seguinte que criamos para análise dos dados ficou assim 

estabelecido: Eixo temático III - Dificuldades enfrentadas pelos professores para a 

implementação de práticas de leitura na licenciatura em química, e tem como objetivo 

desvelar e refletir em que pontos os professores participantes do estudo enfrentam 

dificuldades para se implementar atividades de leitura no processo de formação dos 

graduandos em química.  E para tal consultamos as respostas dos professores, para 

as seguintes perguntas: 

 

 Em sua prática docente, como você observa que existam alunos com 

dificuldade em leitura e interpretação de texto? 

 Quais dificuldades seriam enfrentadas pelos professores para que se 

implementem atividades de leitura de textos literários no transcorrer do processo de 

formação dos graduandos? 

Em seguida as vozes dos professores consultados expressando suas 

impressões no tocante as dificuldades de seus alunos para a leitura: 

  

O professor A assevera que: 

 

Isso daí é muito nítido, a questão da falta de leitura vai se refletir na escrita 
também e a gente pega aluno que não sabem, que não conseguem se expressar na 
escrita. Oralmente, ainda consegue, se expressar, a gente consegue compreender o que, a 
mensagem que o aluno está passando, mas quando ele escreve, não tem verbo, tem frase 
sem pé nem cabeça, não tem coerência, não tem coesão, então eu consigo perceber a 
falta de leitura dos meus alunos através da escrita deles [...] Por que eu não costumo 
conversar com os alunos o que eles estão lendo, no caso textos literários, isso daí não é uma 
conversa frequente que tem sobre isso, vez ou outra eu converso com eles sobre a 
importância disso, a importância de se ler vários gêneros textuais, mas não é sempre e de 
maneira regular que eu solicito a eles que tipo de leitura que eles estão tendo, eu não vou 
tanto por esse campo. 
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Já para o professor B as dificuldades dos alunos quanto a leitura e interpretação 

de texto são as seguintes:  

 

Olha, e a gente vê isso todos os dias. Você pega por exemplo um aluno que terminou 
Química Geral, por exemplo, quando você pega esse aluno de Química Geral, ele vem com 
uma deficiência muito grande do ensino médio e eu vou falar de uma parte que é da 
química geral experimental que a gente tem no primeiro período, e depois eu peguei 
esses alunos. Esses alunos eles saem sem o conhecimento de como preparar um 
relatório por exemplo. Então, a base é fraca, precisa fazer um nivelamento aqui e 
dependendo as vezes de professores que ministram essas disciplinas do primeiro período, 
você tem deficiência nos períodos seguintes e a gente procura fazer esse nivelamento. 

 
Nesse mesmo seguimento o professor C, responde que:  

 
Principalmente na hora da prova, na hora da prova a gente observa que os alunos tem 

muita dificuldade em interpretação de texto, principalmente em entender a pergunta que 
você faz. [...] Então o aluno tem muita dificuldade sim, ele não sabe interpretar, não sabe 
entender o que o professor está perguntando e com certeza é por falta, principalmente, de 
leitura do livro didático que é passado naquela disciplina, o aluno não lê, não lê, não lê. 
[...] Não só o livro didático em si, mas outros livros tipo científicos né, de outras áreas, que 
iriam fazer com que... por que quanto mais você lê, mais você começa a entender, a ter uma 
interpretação melhor, e esse é um grande problema que vem lá do Ensino Médio. 

 

Verifica-se a fala do professor D em seguida: 

 

É primeiro talvez uma falta de prática que vem desde o ensino básico, mas isso 
entraria em outro mérito. Na minha prática, vejo que falta leitura, falta o hábito da leitura, 
do estudo, não só a leitura, mas a leitura sistemática, uma metodologia de estudo, por 
que você ter o livro e ler o livro, seja lá qual gênero textual for, é uma coisa, agora você 
ler o livro com um computador do lado, outro livro do lado, pra você ir consultando e 
articulando... eu acho que é por aí. Então eu vejo que falte mais isso. E acho que hoje isso 
está mais sendo superado pelas reformulações dos currículos da licenciatura que estão 
colocando disciplinas de interface de ensino e ciência pura né, que podem atacar nesse ponto, 
ou seja, oferecer ao alunos desde o começo do curso de graduação a oportunidade de 
aprender metodologias de estudo, de desenvolver sua própria metodologia, mas ali com o 
auxílio do professor e tal, articular tudo isso pra poder tornar o estudo mais eficaz naquilo que 
se espera. Então eu vejo que falta, pela minha experiência docente, falta leitura ainda, 
mas temos atacado isso, mudando o currículo e realizando ações, por exemplo, a 
recepção de calouros que teve essa semana lá na química, teve oficinas justamente 
sobre isso, sobre estudo e tal. Mas as disciplinas de interface, tem uma disciplina que 
vai agora ter no curso de química que é Introdução ao Estudo de Química, é uma 
disciplina pra isso, pra gente poder trabalhar exatamente isso, a leitura, a escrita, 
articulada com a parte hard e tudo mais. 

 

O sujeito da pesquisa, professor A, enuncia ser nítida a dificuldade em leitura 

de alguns de seus alunos, e verifica isso em seus textos, pois a “[...] falta de leitura vai 
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se refletir na escrita também [...] não conseguem se expressar na escrita”, para 

analisarmos essa fala, fundamentamos em Foucambert (1994), quando o autor define 

os termos analfabetismo e iletrismo, sendo que: “[...] analfabetismo é o 

desconhecimento das técnicas de utilização da escrita; e iletrismo é a falta de 

familiaridade com o mundo da escrita [...]” (p.18),  que são determinantes para a 

motivação da exclusão do indivíduo a parte ou todo desse modo de comunicação, 

sendo assim, quando a professora argumenta que nas escritas de seus alunos faltam 

verbos, não há coerência, nem coesão, interpretamos através do conceito cunhado 

na obra de Jean Foucambert. 

Na perspectiva de Paulo Freire, leitura e escrita, e também a fala são 

indicotomizáveis.  

 
Em primeiro lugar, a oralidade precede a grafia mas a traz em si desde 
o primeiro momento em que os seres humanos se tornaram 
socialmente capazes de ir exprimindo-se através de símbolos que 
diziam algo de seus sonhos [...] de suas práticas. Quando aprendemos 
a ler, o fazemos sobre a escrita de alguém que antes aprendeu a ler e 
a escrever. Ao aprender a ler nos preparamos para imediatamente 
escrever a fala que socialmente construímos (FREIRE, 2008, p. 36). 

  

Por esse ponto de vista, a linguagem por meio da fala, da escrita e da leitura, 

inseparáveis e a chave para o aprendizado, e da promoção de significados. Um outro 

ponto digno de análise, é o fato de que os professores B, C e D, atribuírem que os 

problemas com leitura é um herança da Educação Básica, do Ensino Médio. Silva 

(1995) critica que a leitura no contexto escolar:  

  

[...] fica sacrificada em função da preocupação com a gramática e/ou 
com os formalismos da língua escrita. Impera, nessa área, a 
fragmentação e a descontextualização da linguagem, sem nenhuma 
ligação coma vida dos estudantes – estes como foi afirmado, deve, 
cumprir as tarefas, fazendo um esforço para não erra ou copiando a 
resposta certa da lousa (p. 73). 

 

Diante disso, as deficiências e problemas com leitura perdurarão no ensino 

superior, pois prepondera-se, na educação básica, as questões de padrão normativos 

da língua, desconecta e ineficientes as atividades de leitura que de fato formem 

leitores e não ledores. 

O professor D, observa a falta do habito de ler, não somente no sentido da 

fruição, da leitura sem a imposição acadêmica/escolar, mas também a uma “[...] leitura 
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sistemática uma metodologia de estudo [...]”, entende que a leitura livresca, nessa 

ideia de uma metodologia de estudo, pode ser melhor incrementada com outras fontes 

de pesquisa, ferramentas, outros textos. Comenta ainda que há medidas em 

desenvolvimento em resposta a essa “falta de estudo” de leitura, no âmbito do Curso 

de Licenciatura em Química, “[...] temos atacado isso, mudando o currículo e 

realizando ações, por exemplo, a recepção de calouros que teve essa semana lá na 

química, teve oficinas justamente sobre isso, sobre estudo e tal. Mas as disciplinas de 

interface, tem uma disciplina que vai agora ter no curso de química que é Introdução 

ao Estudo de Química, é uma disciplina pra isso, pra gente poder trabalhar 

exatamente isso, a leitura, a escrita, articulada com a parte ‘hard’ e tudo mais”.  

Essas medidas, a recepção aos “calouros”, as oficinas, a mudança no currículo 

e disciplinas refletindo numa maneira articulada se tratar a escrita, a leitura com a 

parte “pura e aplicada” da química durante a formação, nos remetem ao que Imbernón 

(2011) argumenta quando trata da formação inicial de professores: 

 

É preciso estabelecer um preparo que proporcione um conhecimento 
válido e gere uma atitude interativa e dialética que leve a valorizar a 
necessidade de uma atualização permanente em função das 
mudanças que se produzem; a criar estratégias e métodos de 
intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um estilo 
rigoroso e investigativo. Aprender também a conviver com as próprias 
limitações e com as frustrações e condicionantes produzidas pelo 
entorno, já que a função docente se move em contextos sociais que 
cada vez mais, refletem forças em conflito. Isso significa que as 
instituições ou cursos de preparação para a formação inicial deveriam 
ter um papel decisivo, mas de todos os aspectos da profissão docente, 
comprometendo-se como o contexto e a cultura em que esta se 
desenvolve. Devem ser instituições “vivas” da mudança e da inovação 
(p. 64). 

 

 
O professor B atesta que a situação das dificuldades leitoras é vista todos os 

dias em sua prática docente, e é perceptível essa dificuldade leitora, quando os 

graduandos mostram-se ineficientes na escrita (de relatórios de aulas práticas), tal 

qual aponta o professor A. Além disso, agudiza que a deficiência leitora é proveniente 

ainda da (má) formação escolar, no Ensino Médio, podemos iniciar a análise desse 

trecho pelo que coloca Vargas(2009), onde diz que “[...] os brasileiros leem mal porque 

leem pouco, mas também porque foram mal-iniciados (p.13). Talvez sejamos mal-

iniciados devido o tripé de atividade de leitura – Cópia, paráfrase, e memorização – 
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que segundo Silva (1995), remontam aos ensino catequético do período em que o 

Brasil era uma Colônia, e que são estabelecidas, como segue: “[...] Ao copiar, o leitor 

reproduz as mesmas palavras e o mesmo sentido do texto; ao parafrasear, o leitor 

reproduz o mesmo sentido com outras palavras; ao memorizar, o leitor reproduz 

repostas com sentidos preestabelecidos e já separados” (p. 23). 

Na concepção do professor C, as dificuldades de leitura estão relacionadas à 

interpretação de texto, “[...] principalmente em entender a pergunta que você faz [...]”, 

e para justificar essa circunstância, incisivamente, assegura que “[...] é por falta, 

principalmente, de leitura do livro didático que é passado naquela disciplina, o aluno 

não lê, não lê, não lê [...]”. A repetição do termo “não lê” é compreendido como enfoque 

de uma condição desmotivadora de sua prática docente. A queixa da professora 

advém de uma situação, em nosso entendimento, que se relaciona tanto a ineficiência 

na formação de leitores na educação básica, como é de praxe, quanto ao 

desconhecimento de estratégias de leituras, ou de suporte pedagógico para novas 

abordagens, proveniente de seu perfil profissional/formativo, ficando então as 

atividades de leitura, vedadas apenas àquelas pontuais e descontextualizada, comuns 

na apresentação de conceitos científicos, nos enunciados de exercícios, etc., e sem 

uma articulação com o texto lido, o exposto e explicado na aula, e posto à prova nos 

exercícios e avaliações. 

 

Como podemos fazer diferentes coisas com a leitura, é necessário 
articular diferentes situações – oral, coletiva, individual e silenciosa, 
compartilhada – e encontrar os textos mais adequados para alcançar 
os objetivos propostos em cada momento (SOLÉ, 1998, p. 90). 

 

A “simples” leitura de um livro, didático que seja, carece de articulação e 

estratégias ou se corre o risco de se cair numa lógica descontextualizada de leitura, 

há sempre um objetivo quando lemos, bem traçado esse objetivo, bem planejado o 

que se precisa do texto e o tipo de texto, se obtém o máximo de informação possível.  

Quando solicitados a pontuarem as dificuldades em se implementar atividades 

de leitura literária no transcorrer do processo de formação dos graduandos, os 

professores dão seus entendimentos da maneira que segue: 

 

No entendimento do professor A: 
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[...] é como acabei de falar, essa é uma dificuldade minha, variar a metodologia, 
mas eu não consigo ver [...] eu consigo ver alguns professores, no curso de química, tendo 
interesse em trabalhar com textos, sejam eles de artigos científicos, seja ele textos literários, 
mas não são todos. Eu vejo professor que não... pode até ser um preconceito meu, mas eu 
vejo que não acreditem que isso seja importante na formação do licenciando em 
química. 

  

O sujeito da pesquisa professor B responde da seguinte forma: 
  

Aí você tem que analisar caso a caso, você pega por exemplo um professor, vamos 
pegar um caso no ensino médio. Eu não sei se na Universidade tem isso, por que como nós 
temos muitos professores com publicações científicas e esses professores são 
obrigados a fazerem leituras específicas de artigos e outros livros, mas no ensino médio 
a gente vê e percebe isso facilmente. Se pode compensar isso a partir de uma reciclagem e 
que muitos professores se sentem ainda despreparados e acham que não devem fazer. E nós 
da Universidade, embora não tenhamos um curso de capacitação, e eu já coloquei isso várias 
vezes em nossas reuniões do conselho do departamento, de se trabalhar, abrir um, sei lá, 
uma pós-graduação, um curso de reciclagem da área de química para o nossos 
professores do ensino médio do Estado de Rondônia. Eu acho que é uma necessidade 
urgente e que o Estado tem muito a ganhar com isso. Eu defendo essa bandeira. 

 
O professor C, se expressa da maneira como segue: 
 

Eu acho assim, vou falar minha experiência, primeira observação: talvez nós não 
tenhamos tido uma formação pra se trabalhar com esses livros. [...] Eu aprendi o método 
tradicional do bacharelado, fui formada pra fazer pesquisa, [...] os meus professores eram 
rígidos, então eu tive a formação de bacharel e não a formação de licenciatura, então assim, 
a meu ver, eu as vezes desconheço determinadas leituras como essa que você comentou pra 
poder apresentar pro aluno. Outra dificuldade é essa que eu já comentei pra você, a 
disciplina que eu leciono, físico-química, ela é uma disciplina um pouquinho 
complicada, por que tem toda aquela parte da física, do cálculo... então você recebe um 
aluno que vem deficiente do Ensino Médio, você recebe um aluno que não aprendeu 
cálculo direito, que não aprendeu física direito, então você já tem a dificuldade de 
ensinar pra ele, ali dentro daquele livro, dentro daqueles conceitos, às vezes você não 
pode cobrar como tem que ser cobrado, então eu acho assim, se você vai passar uma 
outra leitura pra ele, adicional... é claro que eu acho que contribuiria, mas talvez vai 
acabar, a meu ver, atrapalhando. Por que ele não vai ter tempo pra fazer a leitura daquilo e 
daí ele não vai nem estudar nem aquele, nem aquilo que é básico e precisa entender. A meu 
ver a maior dificuldade que a gente tem pra trabalhar na graduação um pouquinho melhor, é 
a base dos alunos que vem do Ensino Médio, cada vez pior. Cada vez a gente recebe alunos 
com menos e menos formação. Como que você vai poder trabalhar com um aluno desses? 
Você não pode trabalhar certas coisas, você tem que dar uma aliviada, então às vezes não 
se pode nem cobrar certas coisas. Isso que vejo como dificuldade. 

 
 
O professor D, comenta: 
 

Vários tipos de dificuldades, algumas menos e outros mais fáceis de serem sanadas, 
porém vejo todas serem importantes. Dificuldade na aquisição de livros, falta de ou 
formação ou informação técnica sobre a elaboração de atividades com leitura de textos 
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literários, correlação do literário com a linguagem e teorias químicas, barreiras com a 
linguagem e teorias químicas, barreiras com os textos literários. 

     

Novamente o professor A, expõe que sua dificuldade na inserção de leitura 

literária durante as disciplinas que ministra na Licenciatura em Química é a variação, 

e possivelmente a elaboração, de uma metodologia. O que também pôde ser 

verificado em sua fala, é que essa inserção da leitura literária, possivelmente seriam 

menosprezada por outros professores, já que “[...] não acreditem que isso seja 

importante na formação do licenciando em química”. Por mais que tenha ajuizado que 

seu pensamento a respeito dessa condição possa ser preconceito, podemos 

interpretar num contexto de conjuntura profissional, em que os saberes profissionais 

lhe conferem que:   

O profissionalismo acarreta, portanto uma autogestão dos 
conhecimentos pelos grupos dos pares, bem como um auto controle 
da prática: a competência ou a incompetência de um profissional só 
podem ser avaliadas por seus pares (TARDIF, 2002, p. 248). 

 

Sem julgar apenas pela fala de um dos sujeitos da pesquisa, interpretamos a 

sua fala no que apresenta Tardif (2002), a título de demonstrarmos que os saberes 

profissionais docentes lhe garantem que desenvolvam críticas, uma autogestão de 

saberes, da prática, a sua competência ou a falta dela, pois são vistos como pares, 

como entes profissionais, passíveis assim, – os seus saberes e conhecimentos 

profissionais – de revisões, críticas e aperfeiçoamento, dada a mutabilidade da 

sociedade, os cenários, necessidades e demandas da educação/universidade/escola, 

âmbito de atuação desses profissionais.  

Um outro viés que pode ser explorado dessa descrença no reconhecimento 

dessas leituras literárias, é o fato de que em sua maioria, os docentes que integram o 

DQUI são bacharéis em química. Característica que em certo grau, promoveu ao 

longo da história do curso de licenciatura que se pormenorizasse e segregasse 

disciplinas pedagógicas e de interface entre química e educação, afinal: 

 

Os professores universitários ligados aos departamentos e institutos 
das chamadas ciências básicas mantêm a convicção de que basta 
uma boa formação científica básica para preparar bons professores 
para o Ensino Médio, os professores da formação pedagógica 
percebem a falta de uma visão clara e mais consistente dos conteúdos 
específicos, por parte dos licenciandos, de tal maneira que lhes 
permite a uma reelaboração pedagógica, tornando-os disponíveis e 
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adequados à aprendizagem das crianças e adolescentes 
(MALDANER, 2003, p. 44).   

 

Não basta apenas a formação técnica, o conteúdo, os conceitos químicos e de 

áreas afins, pois sem o processamento desses conhecimentos técnico-científicos por 

intermédio de uma mediação didático-pedagógica, mediação essa que diminuiria os 

prejuízos nas significações dos conceitos apresentados e assim da aprendizagem. 

Apesar de ter fugido do cerne de nosso questionamento, compreendemos que 

a fala do professor B, está calcada na defesa de que essa “dificuldade” – de 

implementação da leitura literária no processo de formação dos licenciandos –, não 

ocorra em seu espaço de atuação, tendo em vista que os docentes lidam com o ensino 

superior e possuam maior preparo, expressando que “[...] não sei se na Universidade 

tem isso, por que como nós temos muitos professores com publicações científicas são 

obrigados a fazerem leituras específicas de artigos e outros livros [...]”. Percebe-se 

um tom de defesa de seus colegas de profissão, inculcando que esses realizam (por 

estarem em um espaço acadêmico universitário) várias leituras, sejam estas leituras 

“especificas de artigos ou de outros livros”, de que as verdadeiras dificuldades para 

essas inserções de textos literários nas aulas de química, seriam quando em um 

contexto do Ensino Médio, devido o sentimento de despreparo dos professores para 

esse tipo de abordagem, chegando a “levantar bandeira” para que se disponibilize “[...] 

um curso de reciclagem da área de química para o nossos professores do ensino 

médio do Estado de Rondônia. Eu acho que é uma necessidade urgente e que o 

Estado tem muito a ganhar com isso [...]”. Analisamos esse discurso de “reciclagem”, 

no que indica Silva (1995):  

 

Entendo a formação do professor como contínua, incessante, 
permanente. Daí minha desconfiança de expressões como 
treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem, que pressupõem um 
começo e um fim ou, no mínimo, abordam o professor como um 
produto reciclável. Entendo a formação de professores como contínua 
no horizonte de dois compromissos básicos: um como o conhecimento 
e outro com a dinamização desse conhecimento junto a diferentes 
grupos de alunos. É no bojo desses dois compromissos que a prática 
social da leitura adquire a sua relevância pedagógica maior. Não a 
leitura da erudição barata, da contemplação inócua, ou do floreio 
retórico, mas a leitura voltada às batalhas do cotidiano, ao fazer 
pedagógico concreto e às transformações de que que tanto 
precisamos nesta sociedade (p. 33). 
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O professor B se referia, obviamente, a uma formação continuada para aqueles 

que, já no mercado de trabalho e possivelmente distantes da academia há algum 

tempo, se valem dos saberes docentes-profissionais, quais sejam: saberes da 

formação profissional, os saberes experienciais, os saberes curriculares e os saberes 

disciplinares (TARDIF, 2002), para realizar a sua prática, porém comumente sem 

atentar para temas candentes, estudos e pesquisas recentes no campo 

educacional/químico, que poderiam leva-los a repensar sua prática, suas abordagens 

metodológicas.  

Ao expor que fatores seriam decisivos que dificultariam a inserção de leituras 

literárias na dinâmica que os questionamos, o professor C, diz que na sua formação 

acadêmica, aprendeu “[...] o método tradicional do bacharelado [...]”, formado então 

para a pesquisa, com professores rígidos. Muitos bacharéis em química acabam por 

tornarem-se professores de química, devido sinuosidades do mercado de trabalho, e 

tais profissionais, muitas vezes, não possuem a mínima formação pedagógica para 

isso (MALDANER, 2003), desse fato o autor afirma ainda que: 

 

São as questões pedagógicas que acompanham os conteúdos que 
estão ausentes e isso leva os professores a negarem a validade de 
sua formação na graduação, exatamente naquilo que o curso de 
licenciatura de química e outras áreas mais prezam: dar uma boa base 
de conteúdos! Isso não quer dizer que não saibam o conteúdo 
especifico, mas é a sensação que têm diante de uma dificuldade que 
é de cunho pedagógico (MALDANER, 2003, p. 45). 

 

Essa sensação de dificuldade de cunho pedagógica pode ser evidenciada no 

trecho de sua fala: “[...] eu as vezes desconheço determinadas leituras como essa que 

você comentou pra poder apresentar pro aluno [...]”, sabemos que as condições e o 

volume de trabalho dos professores se intensificam com o passar dos anos, ademais 

o retorno financeiro da profissão, em comparação à outras é defasado, o que 

impossibilita que busque atualizações teóricas e invista na carreira em detrimento de 

sua sobrevivência. Tais situações descritas, atreladas a sua formação 

descontextualizada com sua prática docente o faz (re)produzir metodologias já 

rançosas e técnicas de tentativa e erro (SILVA, 1995). O sujeito da pesquisa retoma 

à aspectos que dificultam a abordagem diferenciada no tocante às atividades leitura 

literária, pontuando os seguintes:  
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 Componente curricular que leciona – Físico-Química – de difícil entendimento 

pelos alunos – Trata-se de uma disciplina que une a matemática (Cálculo Diferencial 

e Integral), a Física e a Química em alto grau de complexidade conceitual e de 

entendimento por parte dos alunos;   

 Graduandos com formação escolar ineficaz (Educação Básica e Ensino Médio) 

– condição retratada diversas vezes nessa subseção de análise, como explicação a 

baixo rendimento acadêmico; 

 Graduandos com formação deficitária em disciplinas do curso (Cálculo e Física) 

– Disciplinas que integram o currículo do Curso de Química e que relaciona-se 

diretamente com o a disciplina de Físico-Química; 

 O aumento de volume de leitura (literária) versus tempo versus leituras 

obrigatórias – Na visão da Professora C, os alunos não costuma realizar as leituras 

obrigatórias da disciplinas, e se aumentassem o volume de leitura (literárias), não 

teriam tempo hábil para realizar nenhuma das duas, o que o “atrapalharia” seu 

rendimento. 

A partir da caracterização feita pelo Professor D, das dificuldades que se 

apresentam aos professores em desenvolver as atividades de leitura literária, 

podemos refletir da seguinte forma: a) a aquisição do livro – utilização das versões 

digitais de algumas obras disponíveis na rede; b) sistematização de atividades de 

leitura literária, frente a falta de (in) formação nesse campo – realizar previamente  

uma seleção e posterior estudo dos principais trabalhos que tenham esse caráter, e 

seguir a metodologia, todavia não descontextualizar com a realidade e objetivos da 

prática a ser desenvolvida; c) correlação dos textos literários com a linguagem e teoria 

da química – uma obra literária possui um enredo, com personagens, falas e 

impressões, contextos sócio-históricos, políticos culturais, dado esses aspectos, 

contextualizar com o ensino de química, com seus conceitos, para que desenvolva  

um encadeamento de ideias e acima de tudo para que se possa “constatar, cotejar e 

transformar” (Silva, 2005); d) barreiras entre a linguagem e teorias químicas, e 

barreiras com os textos literários – o que se pretende é que as obras e textos sejam 

de escritores com veia científica ou de cientistas com veia literária. 

Nesta subseção, sistematizamos os dados da pesquisa em eixos temáticos, e 

analisamos seguindo a dinâmica: as falas do sujeito, seguidas das interlocuções dos 
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autores que fundamentam o trabalho em conjunto com as impressões e comentários 

do pesquisador. 

A próxima subseção, trata sobre as análises das argumentações dos 

graduandos, sujeitos da pesquisa, retratando as questões relacionadas a leitura e 

leitura literária no contexto da formação inicial dos graduandos em química. 

 

4.2 As vozes dos Graduandos em Química 

 

Seguindo a mesma orientação metodológica utilizada para a organização e 

análise dos dados que tratam sobre as vozes dos professores que atuam no Curso de 

Química e que participaram da referida pesquisa, criamos também eixos temáticos a 

priori, para analisar as vozes dos graduandos em Química, como se verifica a seguir: 

  

 Eixo Temático I – A importância da leitura na formação dos graduandos 

em química; 

 Eixo Temático II – Contribuição da leitura de textos literários para a 

formação e futura prática dos graduandos em química; 

 Eixo Temáticos III – Componente curricular que possibilita a leitura de 

textos literários no ensino de química; 

 Eixo Temático IV – Incentivo à leitura no processo de formação dos 

graduandos em química. 

 

O Eixo Temático I, aborda questões que abarcam o papel, mais que isso, a 

importância da leitura, na visão dos graduandos para a sua formação e futura prática 

de professor de química. Sendo assim, na aplicação do instrumental de pesquisa 

realizamos a seguinte questão: 

 

 Qual a importância da leitura em sua formação como licenciando em 

química?  

As vozes dos alunos que participaram de nosso estudo estão expressas em 

seguida: 
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Nesse momento de extrema importância para adquirir conhecimento (G1). 
 
A leitura sempre teve um papel importante em toda o meu desenvolvimento. A partir 

de lá pude ter acesso à várias realidades; e isso permite uma reflexão sobre o “tipo” de 
professor que quero ser e quero influenciar na formação dos meus alunos (G2). 

 
Muito importante, haja vista que grande parte do conhecimento técnico está em 

livros (G3). 
 
Primordial, pois sem ela não saberei como orientar meus alunos futuramente na 

disciplina de Química (G4). 
 
Acredito como futuro docente a leitura é pratica diária, faz parte não só da formação 

mas deve estar presente ao longo de toda carreira (G5). 
 
A leitura na formação de qualquer curso superior é fundamental para fundamentar as 

ideias. E no curso de licenciatura em química voltada para a formação de cidadãos, a leitura 
é indispensável (G6). 

 
A leitura tem grande importância na minha formação, através dela tomei 

conhecimento sobre informações de artigos que colaboram para planejamento de aulas, 
montagem de experimentos, atividades, etc. para desenvolver aulas conseguindo focar em 
obter ótimos resultados (G7). 

 

Diante das falas dos graduandos percebemos que G1 e G3, fundamentam suas 

respostas no aspecto de que é por intermédio da leitura que se obtém o conhecimento, 

G3 ainda é mais contundente em afirmar que a maioria do “[...] conhecimento técnico 

está em livros”. Assim como os dois outros graduandos (G1 e G3), o sujeito da 

pesquisa G7, fornece uma resposta semelhante, porém aprofunda sua resposta ao 

dizer que: “[...] através dela tomei conhecimento sobre informações de artigos que 

colaboram para planejamento de aulas, montagem de experimentos, atividades, etc” 

(G7), a leitura nesse caso mediou a busca de fundamentação para atividades do 

curso, por meio de artigos acadêmicos, gênero textual mais comum no contexto da 

formação, juntamente com os livros didáticos.  

Desta maneira ao analisarmos suas respostas, entendemos que na concepção 

dos seguintes colaboradores – G1, G3 e G7 – a importância da leitura segue o viés 

da obtenção e acumulação de conhecimentos. Sabemos que, ler (enquanto ato 

cognitivo), contempla inúmeras estratégias e objetivos. Segundo Isabel Solé (1998, p. 

95) “[...] objetivo de ler para aprender quando a finalidade consiste de forma explícita 
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em ampliar os conhecimentos de que dispomos a partir da leitura de um texto 

determinado”.  

Os alunos reconhecem então que a leitura, de uma maneira generalista, 

oferece-lhes, “o conhecimento”, seja como fonte de conhecimento técnico, seja para 

melhores resultados nas atividade acadêmicas, etc. 

Tendo como cenário a realidade da educação brasileira, Silva (2005) 

estabelece cinco pontos essenciais para se entender as funções da leitura, 

sinteticamente temos: tem a função de ser via de acesso a herança cultural, portanto 

atividade essencial a todos os campos de conhecimento humano;  a leitura é 

mediadora do sucesso acadêmico e escolar; leitura é instrumento que propicia que 

nós, seres humanos nos situemos com os outros, para a crítica e discussão no intento 

de da práxis; recurso – se bem desenvolvido – de combate a massificação galopante, 

a alienação; através da leitura se viabiliza que se adquira diversos pontos de vista e 

com isso experiências que desenvolvem a originalidade  de quem aprende. Outras 

funções que se pode elencar: apropriação de vocabulário, o desenvolvimento da 

escrita, de argumentação lógica e acima de tudo o despertar de posicionamentos 

críticos frente a sua realidade, ao seu tempo e as questões concernentes a isso.  

Já para os graduandos G2, G4 e G5, a leitura tem importância e está 

intrinsecamente ligada à futura prática docente. No que postam G4 e G5, lembramos 

que dentro de um contexto de educação institucionalizada, a escrita (textos) e portanto 

a leitura, como instrumento necessário para a compreensão do que está escrito, 

processados evidentemente, pelas experiências de mundo de quem lê, torna-se uma 

das fontes primárias que dão base, e/ou impulsionam a ação educativa do professor, 

diante disso, diversos tipos de textos são centrais na relação/processo professor-

aluno (SILVA, 2005).  

Para G2, ler extrapola a sua realidade, possibilita “[...] aquisição de diferentes 

pontos de vista e alargamento de experiências” (SILVA, 2005, p. 43), a partir da leitura 

que pôde refletir qual será sua postura, sua práxis futura enquanto professora, para 

tanto nos é oportuno aquilo que afirma Silva (1993): 

 

Em verdade, fruir o texto literário e crescer pessoalmente ou 
transformar-se politicamente são partes do mesmo ato. Ao leitor do 
texto literário cabe, então, não só compreender, mas também imaginar 
como a realidade poderia ser diferente; não só compreender, mas 
transformar e transformar-se; não só transformar, mas sentir o prazer 
de estar transformando (p. 26). 
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Esse poder de reflexão é característico ao se fruir os textos literários, em que 

pese, nesse processo o crescimento político e pessoal, e para além desse viés, o texto 

literário permite a compreensão da realidade, mais que isso, a transformação da 

realidade e as sensações prazerosas dessa transformação, algo que o sujeito da 

pesquisa demonstra quando argumenta que “[...] permite uma reflexão sobre o “tipo” 

de professor que quero ser [...]”. Há, então, a imaginação da realidade, a compreensão 

(de si) nessa realidade, ao passo que se transforma, por intermédio das 

ressignificações processadas pela leitura (crítica).  

G4 usa a palavra “primordial”, para expressar a pertinência da temática que 

estamos pesquisando e se pode identificar uma postura um tanto temerosa caso a 

leitura não seja uma prática assídua, e acabaria, diante de suas atividades 

profissionais enquanto docente, a dificultar o seu papel de orientar seus alunos no 

desenvolvimento da disciplina e no ensino de química. No entendimento de G5 a 

leitura não deveria estar restrita apenas ao processo de formação de professores, mas 

sim deve ser desenvolvida ao longo de seu fazer docente, durante toda a carreira, tal 

qual afirma Ezequiel Theodoro da Silva (2005, p. 42), a “Leitura é uma atividade 

essencial e a qualquer área do conhecimento e mais essência ainda à própria vida do 

Ser Humano”.  

Para o graduando G6, a leitura tem sua importância em qualquer espaço de 

formação superior, não importando o curso de graduação, devido “[...] fundamentar as 

ideias”, além disso demarca que a importância para a licenciatura em química está no 

fato de que contribui “[...] para a formação de cidadãos, a leitura é indispensável”. 

Oportuna a fala de G6, quando atribui a leitura como fator processador para formação 

do cidadão, entendido como sendo o indivíduo que em um contexto social possui 

deveres e direitos (civis, políticos) “garantidos e assegurados” pelo Estado. Diante 

disso, entendemos que o cidadão pleno é dotado de postura crítica frente as relações 

culturais, sociais, políticas, econômicas e históricas a que está sujeito, em que é 

sujeito (central), que (re)produz e processa, algo que se obtém lendo o mundo, o 

contexto e o texto, leitura essa, crítica num viés de educação libertadora (SILVA, 

2005). 

Quando elaboramos criamos o Eixo temático II, em que se analisa a 

contribuição da leitura de textos literários para a formação e para o futuro trabalho 
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docente, visávamos compreender a maneira como o graduando percebe a 

importância de se ler, e em como tal ato refletirá em seu trabalho enquanto professor.   

 De que maneira a leitura de textos literários (livros), principalmente 

aqueles com temáticas voltadas à química ou a ciência podem contribuir na sua 

formação e futuramente em sua prática docente? 

 

Obtivemos os seguintes argumentos dos graduandos: 

  

Além de contribuir na aprendizagem, se verificar a visão de cada autor é muito bom 
para a formação do conhecimento (G1). 

 
Ampliando o nível de interpretação, de contextualização dos conteúdos, 

proporcionando uma melhor abordagem dos mesmos (G2). 
 
Como referência, pois o conhecimento modifica-se constantemente, portanto é 

importante ter uma referência para consulta (G3). 
 
Contribui de forma essencial, pois lá a fonte de pesquisa mais abrangente e ajuda 

a tirar boa parte das dúvidas de professor e aluno (G4). 
 
Essa leitura tem grande influência, mesmo ainda estando em formação já reconheço 

leituras que fiz no início de ao longo do curso que me ajudam com prática docente, e na 
própria concepção e entendimento o que é ser professor (G5). 

 
No melhor vocabulário e fundamentação teórica do assunto a qual estou transmitindo 

(G6). 
 
Através de livros, meu conhecimento em química ou ciência tendem a ser 

ampliados, o que faz não apenas com que eu possa fornecer melhores elucidações em 
prática docente, como também permitem que eu adquira um maior conhecimento sobre a 
área que eu esteja trabalhando (G7). 

 

Pudemos, a partir das vozes dos graduandos, analisar seus ponto de vista com 

relação a maneira em que a leitura contribui em sua formação profissional. Ficando 

evidente nas perspectivas dos graduandos G1, G3 e G7, aspectos que se relacionam 

ao desenvolvimento do conhecimento, seja ele especifico a sua área de formação, 

seja se referindo ao futuro trabalho docente. 

 

A palavra ler vem do latim legere, significando ler e colher. Interpreto 
símbolos gráficos de modo a que se tornem compreensíveis. A leitura 
constitui-se em uma das atividades essenciais: penso, falo, ouço, 
escrevo e leio [...] Ler portanto significa colher conhecimentos, e o 
conhecimento é sempre um ato criador, pois me obriga a 
redimensionar o que já está estabelecido, introduzindo meu mundo em 
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novas séries de relações e em um novo modo de perceber o que me 
cerca (VARGAS, 2009, p. 26). 

 

O conhecimento, processado e obtido por meio da leitura enquanto uma 

linguagem (gráfica) que permite a comunicação, é implementado quando promove 

novos significados em que lê/leu. Significado esse, autoral, uma criação do leitor, 

perpassada pelas vivências e leituras outras (de mundo) de quem lê, passível de 

confrontações e relações que redimensionam o que o cerca, desta forma, a prática 

docente calcada nesse sentido tende a permitir reflexões e acepções não somente 

dos contextos da vida social, mas também da relação dos saberes profissionais da 

área de formação com a vida social. 

Neste sentido, o sujeito G1 reconhece que a leitura contribui na aprendizagem 

e, ainda se vale do pressuposto de que verificar as diversas perspectivas e 

concepções de autores diferentes acaba-se por fomentar o desenvolvimento do 

conhecimento. Sendo dessa forma de suma importância não apenas se fundamentar 

em um viés conceitual, ou corrente teórica, mas buscar correlaciona-las e com isso a 

promoção saberes e conhecimentos diversificados seguindo diferentes correntes de 

pensamento, torna-se mais fecunda, além de suscitar a criticidade frente ao que se 

busca ter conhecimento. 

Na fala de G3 se verifica a sua preocupação quanto a mutabilidade do 

conhecimento. Nessa visão, o graduando interpreta que a leitura de livros se presta a 

material de referência, de consulta, para sua vida profissional. Em Chartier (1994), ao 

indicar que contrastes mais importantes dos contextos de um livro que podem ser 

extraídos pelo leitor, criva que “Um livro muda pelo fato de que ele não muda quando 

o mundo muda” (p. 22). Bem verdade que a fala de G3, apesar de simplória, denota 

aos dinamismos que o conhecimento humano acumulado ao longo de sua história 

sofre alterações, refutações e é verificado às expensas por aqueles que se dedicam 

às ciências, sendo então de alguma maneira verdades (conhecimentos) transitórios, 

de forma que livros e outros meios de escritas, são, alegoricamente, a vitrine onde 

expõem suas reflexões sobre determinados assuntos, conceitos e estudos. 

É importante nesse ponto fazermos um adendo, pois em consonância ao que 

diz o aluno G3, o sujeito G4 atribui que a leitura de livros contribui em sua formação 

devido ao seu caráter de fonte de pesquisa – consulta e referência, no caso do aluno 

G3 –, porém em sua fala, o graduando adiciona o termo “abrangente”, interpretamos 
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assim ser mais profundo, mais acentuado no ponto de vista teórico. Sendo então 

material, como comumente o é, de consulta e referência que então exerce o papel de 

sanar “[...] dúvidas de professor e aluno” (G4). Esse caráter de referência e consulta 

o transfigura em ferramenta, aparato da sua prática futura. 

O sujeito da pesquisa G7 em sua fala, é singular e assegura que através dos 

livros que estejam ligados à química ou ciência de uma maneira geral, não somente 

ampliam seu conhecimento, mas contribuem em sua (futura) prática docente na 

formulações de “elucidações”, que pode ser entendido também como aumento na 

capacidade de argumentação e discussão necessárias ao se apresentar conceitos e 

teorias aos seus alunos, e que são inerentes a seu trabalho enquanto professor. 

Suzana Vargas, cita uma passagem de Ítalo Calvino que muito bem se 

relaciona com a fala do graduando G7, devido esse caráter de formular elucidações 

em sua prática: 

 

Tenho certeza de que a leitura não é comparável a nenhum outro meio 

de aprendizagem e de comunicação porque ela tem ritmo que é 

governado pela vontade do leitor; a leitura abre espaços de 

interrogação, de meditação e de exame crítico, isto é, de liberdade; a 

leitura é uma correspondência não só com o livro, mas também com o 

nosso mundo interior através do mundo que o livro nos abre (CALVINO 

(s.a.) apud VARGAS, 2009, p. 32). 

  

As elucidações a que o aluno se refere, denotam ao seu fazer docente, quando 

um de seus alunos lhe questionado sobre determinado conceito, conteúdo químico 

que pode ser rapidamente exposto pelo professor numa explicação ao pé da letra e 

rasa. O aluno sem entender continua com dúvida e insiste na questão, o professor 

que possui uma bagagem de leituras e outros saberes profissionais rapidamente 

reelabora seu pensamento de maneira com que possa respondê-lo, para tanto, o 

professor se interrogou, meditou o questionamento, e produziu um novo significado, 

ele leu, o mundo interior, a partir do livro aberto, e do livro aberto ao seu mundo e o 

mundo do aluno.  

Atrelamos as falas dos graduandos G2 e G6, pois a contribuição da leitura de 

livros (aqueles com temáticas voltadas à química ou a ciência) para a sua formação 

de professor de química, está relacionada ao desenvolvimento da habilidade de 

interpretação e de contextualização, e assim “[...] melhores elucidações [...]”, 

culminando em uma melhor abordagem dos conteúdos relativos ao ensino de química. 
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O escrito, o texto, é passível de confrontos diversos, sejam de leitores ou de leituras, 

o que permite a multiplicidade de significações. Assim a tarefa de interpretar está 

ligada intimamente a leitura, num viés de que a descontextualização e 

recontextualização inseridas no processo de compreensão seja o que caracterize a 

interpretação do texto (SILVA, 2005). 

Pela fala que coletamos no questionário aplicado, o graduando G6 atribui a 

leitura a melhoria no vocabulário, como também na fundamentação teórica de 

determinado assunto que está sendo abordado, sendo a leitura para os dois 

participantes em questão um atributo que influencia diretamente a exposição e 

construção do ensino de química, uma vez que fundamentação teórica, juntamente 

com a capacidade de contextualização e intepretação não é facultativa ao trabalho 

docente, e em maior grau ao se lecionar química, disciplina que apesar de despertar 

a curiosidade em alunos da educação básica, acaba tornando-se abstrata (e por vezes 

o terror desses) devido seu caráter microscópico e teórico.   

Ao licenciando G5 leituras em que se tem temáticas voltadas à química ou a 

ciência, o influencia não somente em sua formação, mas em sua prática docente, e 

para além desse suporte teórico, através da leitura é que se avultam os entendimentos 

e as concepções do que realmente é o trabalho docente, do que é ser um professor.   

Sobre o Eixo Temático III – Componente curricular que possibilita a leitura de 

textos literários no ensino de química, objetivamos em questionar os alunos se na 

grade curricular existem disciplinas que propiciem momentos de leitura de textos 

literários que tenham seu enredo voltado a junção entre literatura e química.  

Realizamos os seguintes questionamentos:  

 Há alguma atividade oferecida pelos professores/departamento do curso 

que possibilite a leitura de textos literários (ou fragmentos), principalmente aqueles 

com temáticas voltadas à química ou a ciência? Quais? 

  

 Dê exemplos de disciplinas e assuntos estudados no decorrer do curso, 

que poderiam ser mais bem compreendidos caso o professor utilizasse textos 

literários ou atividades de leitura que as complementassem. Para você, de que forma 

isso poderia ser realizado? 
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Coletamos as seguintes falas dos graduandos para que analisássemos o eixo 

temático em questão, mais precisamente referente as atividades de leitura de textos 

literários, as respostas dos graduandos são as seguintes: 

  

Foi possibilitado por uma professora apenas nos últimos períodos do curso (G1). 
 
Não que eu conheça (G2). 
 
Sim. As disciplinas (principalmente) voltadas para educação (G3). 
 
Sim, nas aulas de prática de monitoria e em todas as disciplinas de educação os 

professores oferecem textos, artigos e livros para serem trabalhados nas disciplinas (G4). 
 
Na disciplina de prática de ensino e prática de monitoria (G5). 
 
Sim, especificamente nas disciplinas pedagógicas (G6). 
 
Sim, PIBID/PIBIC (G7). 

 

Agrupamos as falas sujeitos da pesquisa G1, G3, G4, G5 e G6, pois seguem a 

mesma linha argumentativa. Se pode constatar que em todos os discursos 

selecionados, faz-se menção as disciplinas de interface com a educação: “[...] 

disciplinas pedagógicas” (G6); “[...] disciplinas (principalmente) voltadas para 

educação” (G3); “[...] nas aulas de prática de monitoria e em todas as disciplinas de 

educação” (G4); “Na disciplina de prática de ensino e prática de monitoria” (G5). 

Quando não é abertamente dito – como no caso da fala de G1 – podemos inferir que 

ao se referir aos “[...] últimos períodos do curso [...]”, e a uma professora específica, 

está-se também se referindo as disciplinas de cunho pedagógico. Quando citam que 

apenas uma professora os possibilitou essa leitura: 

  

Em essência ser professor é assumir um compromisso com o 
conhecimento, com a busca incessante do conhecimento. E é fazer 
com que o aluno participe desse compromisso, dessa busca. Ambos, 
em processo de interação e envolvimento recíproco, sensibilizam as 
suas retinas no intuito de melhor compreenderem os fenômenos da 
realidade (SILVA, 1995, p. 88). 

  

O professor e o aluno, nessa perspectiva, completam-se pelo caminho da 

aprendizagem, do conhecimento. A reciprocidade no processo é que viabiliza as 

percepções de situações complexas da realidade enquanto indivíduos. 
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Em contrassenso, ao que foi expresso pelos graduandos supracitados, G2 

desconhece qualquer atividade ofertada por professores e pelo departamento de 

química, onde se promova e possibilite a leitura de textos literários, principalmente 

aqueles com temáticas voltadas à química ou a ciência. Talvez por ter compreendido 

o questionamento de forma diferente dos demais, e tê-lo interpretado se haviam 

atividades extras curriculares, em que se promovesse/realizasse leituras de textos 

literários versados em química ou mesmo na ciência. 

O sujeito da pesquisa graduando G7, interpretou a questão de maneira 

semelhante ao sujeito G2, já que em sua fala, afirma que existem atividades de leitura 

durante a graduação e que seguem a temática proposta que havíamos questionado 

por meio do instrumental de pesquisa. Para G7, o PIBID – Programa de Institucional 

de Bolsa à Docência e o PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Cientifica, são os ambientes em que se permite essas atividades leituras.    

Em seguida, apresentamos as falas dos graduandos onde assinalam quais 

disciplinas e assuntos poderiam ter sido melhor abordados caso se utilizassem textos 

literários que versem sobre química, ou mesmo que se ofertassem leituras 

complementares e não somente livros didáticos: 

 

Química inorgânica, elementos de geologia precisam de embasamento melhor, para 
professores e aluno (G1). 

 
Creio que todas as disciplinas, principalmente as de inorgânica e analítica (G2). 
 
Analítica - Titulações de complexos; Orgânica - Reações orgânicas; Bioquímica - 

Ciclo de Krebs. Facilitaria a compreensão de todas devido ao diferente tipo de abordagem 
além de debates para auxiliar (G3). 

 
Química geral, distribuição eletrônica. Poderia ser realizado de forma bem diferente 

da tradicional. Podendo ser realizado com uma aula prática (G4). 
 
Não sei dizer (G5). 
 
Química inorgânica e química orgânica todos os assuntos inerentes a estas 

disciplinas (G6). 
 
Química ambiental, didática, química geral, psicologia da educação, etc. Através 

de debates sobre as leituras dos textos solicitados (G7). 

 

Na fala de G1, fica evidente que as disciplinas assinaladas, na visão de novas 

abordagens, metodologias e leituras de suporte pedagógico e teórico são necessários 
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em duas disciplinas distintas: Química Inorgânica e Elementos de Geologia. Leituras 

essas que poderiam romper com o rito normal de construção do conhecimento 

técnico-cientifico, e se possibilitar novas leituras menos focadas ao tecnicismo comum 

dos livros didáticos, fato explícito no trecho em que o graduando avaliza que as 

disciplinas “[...] precisam de embasamento melhor, para professores e aluno”.  

Entende-se que o aluno em questão, critica a postura do professor frente ao domínio 

do conteúdo de suas aulas, sua metodologia aplicada ou o material de apoio didático 

disponível, (livros, artigos, etc.) não suscita o seu interesse pelo assunto ou disciplina. 

Também para o sujeitos G2 e G6, a disciplina de Química Inorgânica seriam 

melhor compreendidas caso houvesse leituras de suporte didático que fossem menos 

“duras” e sem as formalidades teóricas de um livro didático ou paper. O graduando 

G2 assinala, pertinentemente, que todas as disciplinas carecem desse tipo de 

metodologia, e de especial forma, a já abordada química inorgânica, mas se atenta 

ao caso da disciplina de Química. 

No entendimento do graduando G3, a disciplina de (química) “[...] Analítica - 

Titulações de complexos [...]”, carece desse tipo de leitura literária. Ao passo que 

conclui seu argumento dizendo que tais abordagens “[...] Facilitaria a compreensão 

de todas (as disciplinas) [...]”, evidenciando assim que novas posturas metodológicas, 

e nesse caso, a leitura de textos literários que comunguem a literatura e a química, 

são bem vindos e contribuiriam no entendimento e compreensão de aportes da 

disciplina e conteúdo específicos, sua reflexão ultrapassa a disciplina de Química 

Analítica e acaba citando os seguintes componentes curriculares da grade do curso: 

“[...] Orgânica - Reações orgânicas; Bioquímica - Ciclo de Krebs [...]”. 

O graduando consultado G6, também menciona a disciplina de Química 

Orgânica, como uma das quais se faz necessário uma nova abordagem em que se 

poderia utilizar outros tipos de textos, onde se possibilitaria o melhor entendimento de 

aspectos correlatos a disciplina em questão. 

O sujeito da pesquisa G5 acaba que “não sabe dizer” que disciplinas e assuntos 

poderiam ser mais bem compreendidos caso se possibilitasse durante o programa da 

disciplina à leitura de textos literários ou mesmo atividades de leitura que as 

complementassem e como isso poderia ser realizado. 

Pelo ponto de vista do graduando G4, a disciplina de Química geral, e mais 

precisamente o conteúdo (clássico) “[...] distribuição eletrônica [...]”, deveriam ser 

abordados num outro prisma e não como é tradicionalmente trabalhado em sala, 
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indica ainda que a fuga a esse modelo tradicional didático caso se possibilitasse a 

realização de aulas práticas (laboratoriais). 

Na fala do graduando G7, também faz menção a disciplina de Química Geral e 

Química Orgânica, como uma das quais é importante abordagens diferenciadas e que 

se permita o emprego de outros tipos de textos, onde se possibilitaria o melhor 

entendimento de aspectos da disciplina em construção. O componente Química Geral  

cita também as disciplinas de: Química Ambiental, Didática e Psicologia da Educação. 

Nesse caso, o ponto chave de sua fala, o graduando deixa claro que é importante que 

após a leitura realizada haja debates sobre o texto lido, como forma de uma troca de 

saberes e interpretações sobre o que fora solicitado que lessem. 

Devido à escassez de teóricos que tratam e discutem sobre as disciplinas em 

especifico, e no mesmo seguimento ao qual estamos desenvolvendo esse trabalho, 

tomamos a liberdade de apenas dar as nossas impressões acerca daquilo que 

enunciam os sujeitos referente as disciplinas e conteúdos que poderiam ser 

abordados numa perspectiva metodológica, em que os textos literários poderiam se 

fazer presentes em atividades de leitura conciliadas com as disciplinas do currículo do 

referido curso de graduação, sejam nas ditas didático-pedagógicas, e mais ainda nas 

especificas da área de química! 

As vozes dos graduandos, nesse contexto, não passam pelo crivo de teóricos 

e expensas análises de seus discurso, dada a abordagem e envergadura de nosso 

estudo, porém sem receio de pormenorizar aquilo que comentam/argumentam em 

seus respostas, interpretamos e fundamentamos suas falas naquilo que Imbernón 

(2011) escreve, tendo como ponto de vista, a relação institucional do curso de 

licenciatura em Química e a maneira como dinamiza na prática (ou mantem-se inerte) 

o processo de formação de seus graduandos.  

 

No desenvolvimento do conhecimento profissional, a metodologia 
deveria fomentar os processos reflexivos sobre a educação e a 
realidade social por meio de diferentes experiências. A metodologia 
deveria fomentar os processos reflexivos sobre a educação e a 
realidade social por meio de diferentes experiências. Assim, se a 
formação deve ser direcionada para o desenvolvimento e a 
consolidação de um pensamento educativo, incluindo os processos 
cognitivos e afetivos que incidem na prática dos professores, esse 
pensamento educativo, incluindo processo cognitivos e afetivos que 
incidem na prática de professores, esse pensamento educativo 
deveria ser produto de uma práxis, uma vez que no decorrer do 
processo não somente se ensina, mas também se aprende. 
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Consequente, nesse processo de formação as práticas nas 
instituições educativas deveriam aparecer como um elemento 
destacável, convertidas em “aprendizagens práticas” e não apenas em 
um mecanismo para assumir uma determinada cultura de trabalho, em 
que tem o lugar no ensino clínico que transmite um certo conhecimento 
formal institucional (p. 66). 

 

Aquilo que se pretende com este estudo é corroborado pela fala de Imbernón, 

a consolidação de um pensamento educativo, sem perder de vista a prática docente 

e as complexas situações que a envolve, ainda mais quando em um curso de 

graduação, de uma área da ciência que uns poucos dominam e muitos temem a 

Química. Mesmo que em dados momentos seus conceitos sejam abstratos e 

pautados em modelagem matemática, existem diversas maneiras de se chegar a um 

patamar de conhecimento dessa área sem cair em cálculos de difícil resolução ou um 

emaranhado sistema de vidrarias e experimentos. E isso se inicia com planejamento 

e inovação, principalmente em sala de aula.  

A prática educativa que o autor se refere, é um cenário onde não são relegadas 

as discussões sociais juntamente com o fazer científico, uma prática que leve em 

consideração o seu papel perante a sociedade, aquilo que ela demanda, sem perder-

se nos conteúdos e programas curriculares fechados que não promovem experiências 

interdisciplinares e transdisciplinares efetivas. Prática essa que integre 

conhecimentos, de onde quer que surjam, processe-os e utilize fomentando assim 

novas “aprendizagens práticas” (p. 66). 

Deve-se confrontar perspectivas teóricas e realidades educativas factuais, 

estimular que se desenvolva a criticidade, para que assumam saberes e posturas 

profissionais que sejam processados pelos bens culturais que nos constroem 

enquanto ser social, e como isso incide em sua formação. 

Nesse contexto de transformação é que se inserem as leituras, literárias, de 

mundo, que viabilizem as ressignificações, a leitura crítica, que tanto retomamos em 

nosso estudo. As falas dos graduandos indicam que algo deve ser feito, os 

pressupostos metodológicos que os formam/formaram e ainda formarão, necessitam 

de transformações, precisam reagir. As limitações deste estudo não permite que se 

estabeleça um rol de estratégias e ações para se chegar a práxis educativa que 

acreditamos ser necessária e permitida pela leitura desses textos literários e tantos 

outros que compreendem aquilo que está posto na contextura da temática que 

abordamos, e que tenham esse caráter reativo, na busca da transformação. Da 
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maneira como se pôde, refletimos, problematizamos aquilo que queremos que 

modifique! 

No Eixo Temático IV – Incentivo à leitura no processo de formação dos 

graduandos em química, atentávamos em consultar se os professores estimulavam 

os graduandos durante o decorrer do Curso de Química. 

 

 Há, por parte de seus professores, o incentivo à leitura no decorrer de 

sua formação acadêmica? Como isso é feito? 

  

 Você participaria de atividades de leitura ou similares, caso fossem 

oferecidas aos acadêmicos do curso de química por parte de seus 

professores/departamento? Por quê? 

 

Ao tratarmos sobre a forma como os professores incentivam os graduandos a 

lerem, expressaram-se da seguinte maneira, a saber:  

 

De algumas exceções, incluindo leitura de obras na ementa da disciplina (G1). 
 
Alguns. Seguindo livros para leitura, realizando debates e seminários sobre os 

mesmos (G2). 
 
Sim. Correlacionando assuntos à literatura conforme abordagem (G3). 
 
Sim, através de artigos, livros e pesquisas (G4). 
 
Na unir houve o incentivo nas disciplinas de estágio, e na faculdade que estava antes 

de ser transferida a maioria dos professores de química incentivam a leitura (G5). 
 
Sim, porém não em todas as disciplinas. Geralmente os textos a serem lidos são 

voltados para o assunto em questão (G6). 
 
Há sim, porém de forma quase insignificante. Recomendando textos literários (G7). 

 

Apesar da singularidade de cada fala, os graduandos, ao apresentarem suas 

respostas, afirmam de alguma forma foram incentivados por seus professores – 

durante o processo de formação inicial de professores de química – a lerem, mesmo 

que esse estímulo não tenha ocorrido em todas as disciplinas e por todos os 

professores. Obviamente que uma totalidade de docentes seguindo esse viés torna-

se uma utopia, dado o percurso de formação acadêmica e teórica que cada um possui 
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e a forma como metodologicamente “constrói” a disciplina, o seu perfil profissional e 

como compreende o valor da leitura em sua prática docente. 

Iniciamos analisando a fala do Graduando G1, para o sujeito da pesquisa 

existem casos excepcionais quanto ao incentivo por parte de seus professores no que 

se refere ao incentivo à leitura durante sua formação acadêmica, quando ocorrem são 

as que compõem as referências teóricas ligadas a ementa e assim a disciplina em 

questão. Sendo assim, na perspectiva do graduando a incitação à leituras outras é, 

diminuta, frente aquelas clássicas ao programa estabelecido na componente 

curricular, sendo então que tipo de postura, no que se refere, ao desenvolvimento da 

leitura, não depende das escolhas de um método (único e salvador) por parte dos 

professores, num contexto das singularidades de uma sala ou turma específica, mas 

sim de um projeto institucional, de uma prática coletiva, de uma política da equipe ou 

corpo docente (FOUCAMBERT, 1994). Para que os objetivos e estratégias de leitura 

na formação desses graduandos modifiquem, antes deve-se planear, ter um projeto 

acordado com os envolvidos no processo. 

Já o graduando G2, declara que alguns professores realizam esse incentivo. 

De forma que a atividade de leitura está atrelada ao encaminhamento da própria 

disciplina, ficando isso evidente no trecho de sua fala, onde após a leitura, se realizam 

“[...] debates e seminários sobre os mesmos”. Se percebe então que os “incentivos” a 

leitura feitos pelos professores necessitam de uma cobrança em forma de exercício 

ou atividade, onde haverá atribuição de notas ou conceitos, isso talvez devido o 

docente perceber que sem a “cobrança”, um exercício, ou qualquer que seja a 

devolutiva (do texto lido) por parte dos alunos, esses não leriam o que foi proposto, 

induzido. Uma das propostas de incentivo à leitura desenvolvidos pela autora Isabel 

Solé reside em se provocar o aluno com leituras desconhecidas e fragmentadas, onde 

os façam ler poucas páginas por dia, aguçando a curiosidade ao que se lia, 

conquistando-os assim pela curiosidade e desfecho daquilo que vem lendo (SOLÉ, 

1998). 

A fala do licenciando sujeito do estudo G3, é afirmativa quanto ao incentivo à 

leitura, e além disso segue dizendo que os professores o fazem “[...] Correlacionando 

assuntos à literatura conforme abordagem.”, acreditamos que o graduando, ao 

retorquir a questão, levou em consideração os aportes teóricos ao qual o professor e 

disciplina estão fundamentadas, e que em dado momento de suas aulas os 

advertem/incentivam para que lessem tais materiais didáticos específicos para o 



129 
 

desenvolvimento da disciplina e sua melhor compreensão dos conteúdos nas 

explicações do professor. 

Para aluno G4, os professores incentivam atividades de leitura por meio “[...] 

de artigos, livros e pesquisas”, o que é muito bem quisto, essa diversidade de fontes 

de leitura na formação inicial de professores, porém não menciona se livros literários 

foram incentivados. Nesse mote Silva Na perspectiva de Silva (1995) ao se buscar o 

incentivo à leitura, então as práticas de ensino devem garantir que haja a convivência 

do aluno com acervos e títulos diversificados. 

O sujeito participante da pesquisa G5, assinala que apenas nas disciplinas de 

estágio os professores incentivavam para que lesse, e como o licenciando em questão 

passou por processo de transferência para a Universidade Federal de Rondônia, 

acaba por comparar a dinâmica da Instituição de Ensino Superior ao qual antes estava 

vinculada, citando que “[...] na faculdade que estava antes de ser transferida a maioria 

dos professores de química incentivam a leitura.” Obviamente que maioria (dos 

professores) não significa totalidade, e não podemos avalizar – já que fugiríamos dos 

objetivos do referido trabalho – quais disciplinas o licenciando havia cursado durante 

a passagem pela instituição anterior. A fala de G5 nos remete ao que Silva (1993) 

retrata: 

 
Quando o objetivo do professor for o de facilitar o desenvolvimento 
pelo gosto pela leitura, o mais conveniente, me parece é construir um 
acervo de obras interessantes e, dentro de uma atmosfera não 
autoritária, dar a chance para que os alunos leiam aqueles livros como 
que melhor se identifiquem [...] pode ser que o professor queira, por 
exemplo, dirigir a consciência dos seus alunos para a compreensão 
de um fato social, que vai exigir a leitura e discussão de um único texto 
(SILVA, 1993, p.32). 

 

Na visão do autor, ao professor fica o papel de incentivador da leitura, pois 

historicamente lhe encarregaram esse papel, devido os processos de escolarização 

da leitura, como afirma Foucambert (1994). Tanto Silva (1993) quanto Foucambert 

(1994) deixa ao leitor a livre escolha do livro pois, leitor não é aquele que lê o que lhe 

foi proposto, mas quem tem meios de escolha, quem diversifica o que realmente lhe 

interessa a ler. 

Quando o graduando G6 expõe que a leitura é incentivada durante o curso, 

todavia “[...] não em todas as disciplinas.”, podemos interpretar sua fala retomando 

fatores já descritos anteriormente, e que estão intimamente relacionados ao perfil 
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profissional, acadêmico, teórico do docente e a disciplina que ministra, ficando claro 

no restante de sua fala que “[...] Geralmente os textos a serem lidos são voltados para 

o assunto em questão.”, trazendo à tona novamente o cuidado dos docentes em 

instigar ao menos a leitura dos referenciais exigidos para a disciplina. Apesar de 

defendermos que se realizem leituras de outros gêneros textuais, textos literários, – 

reconhecemos que os livro-textos didáticos, artigos, são clássicos e indispensáveis 

para as disciplinas de “química aplicada” – contribuindo com novos entendimentos e 

perspectivas, num viés mais subjetivo e que paramente o discente em química de uma 

gama maior e variada de fontes de busca por conhecimento, não podemos 

pormenorizar a maneira como cada docente incentiva seus alunos para que leiam, 

afinal de contas, como afirma Foucambert (1994), é impossível tornar-se um leitor sem  

que haja a interação contínua com ambientes e lugares que permitam objetivos 

concretos, razões e reflexões para ler.  

Mesmo que sua fala esteja alinhada as dos demais graduandos, em que dizem 

que de uma maneira ou outra há, por parte dos docentes o incentivo à leitura, o sujeito 

G7 intensifica que o incentivo à leitura voltado aos textos literários dá-se “[...] de forma 

quase insignificante”. Em um dado momento das entrevistas aos professores, quando 

perguntados se já haviam lido textos literários que tenham em suas tramas a junção 

entre química e literatura, e marcadamente poucos conheciam as obras que 

constavam na lista que criamos com base em outros trabalhos acadêmicos. Talvez o 

desconhecimento de livros que versem sobre essa temática não tenham propiciado 

aos professores que fizessem essas leituras e o que por conseguinte inviabilize que 

repassem tais leituras aos seus alunos. 

Em se tratando da segunda indagação que compõe o quarto eixo temático, os 

licenciandos apresentam as seguintes argumentações a respeito de sua participação 

em atividades de leitura caso fossem oferecidas por professores e/ou departamento: 

 

Não, falta tempo (G1). 
 
Sim. Porque melhora a qualificação, interpretação do acadêmico (G2). 
 
Sim, enriquece meu currículo e conhecimento (G3). 
 
Sim, pois ajudaria ainda mais no desenvolvimento na prática docente (G4). 
 
Sem dúvida que sim, pois além de gostar ajudaria na formação (G5). 
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Sim, já que não gosto muito de ler, seria mais um desafio (G6). 
 
Sim. Pois seria uma atividade interessante, que certamente teriam bons resultados 

(G7). 

 

O graduando G1 não participaria de atividades de leituras, alegando não haver 

tempo livre para isso. Em contraponto a isso, todos os outros graduandos consultados, 

afirmam que participariam de atividades de leitura caso fossem oferecidas pelos 

Professores ou mesmo pelo Departamento de Química.  

O graduando G6, participaria de ações voltadas a leitura, alegando “[...] ser 

mais um desafio [...]” a transpor, desta forma é evidente que mesmo não tendo tanto 

afinco e prazer, não realizar leituras de maneira em que se prevaleça a fruição por ler, 

reconhece o seu significado e principalmente sua importância para a formação, não 

somente acadêmica, mas também para a vida em sociedade. 

Os graduandos G4 e G5 ao justificarem as suas possíveis participações em 

atividades de leitura, conforme foram arguidos, fazem menção a contribuição desse 

tipo de ação em dois momentos distintos do processo de formação de professores, 

para G4, esse tipo de exercício de leitura colaboraria para o “desenvolvimento da 

prática docente”, enquanto que para o graduando G5 tais atividades “[...] ajudaria na 

formação”, além disso participaria devido o seu gosto pela leitura. 

Nas fala de G2, se evidencia que seu interesse em tais práticas (de leitura) está 

ligado a desenvolver e melhorar “[...] a qualificação, interpretação do acadêmico” (G2). 

No ato de ler, a interpretação revela-se como o desvelamento, elaboração e 

explicitação das possibilidades de significação do que foi lido, de forma que antes foi 

projetada pela compreensão, assim, “a interpretação desc-cobre aquilo que a 

compreensão projeta” (SILVA, 2005, p. 71).   

Para G3, a “preocupação” está no fato de um retorno profissional-acadêmico, 

versado no volume de participações em atividade que devem constar em seu currículo 

acadêmico, já que expressa que “enriquece meu currículo”, e obviamente não 

podemos relegar o trecho em que cita também o “enriquecimento” de seu 

conhecimento com tais práticas de leitura.  

É possível perceber na resposta do sujeito da pesquisa G7, pouca 

argumentação, usando palavras genéricas, e quem sabe certa desconfiança com 

relação ao teor do questionamento realizado, mas que não deixam de demonstrar seu 

interesse, e da possibilidade de se obter “bons resultados”.  
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Em síntese, quando consultamos os graduando com relação as possíveis 

participações em atividades de leitura no decorrer de sua formação acadêmica, é por 

entendermos que a instituição carece desse tipo de organização, pois como afirma 

Foucambert (1994): 

  

O aumento de leitores passa pela intermediação de uma multidão de 
monitores/formadores, institucionais ou não quer se trate de docentes, pais 
bibliotecários, animadores de centros culturais e lazer, educadores de 
adolescentes e adultos, etc. não é possível a essas pessoas proporcionarem 
ajudas à leitura se não possuírem uma teoria oriunda de uma autêntica 
prática de leitura (p. 135). 

 

O significativo avanço em quadros e números de leitores e na qualidade dessas 

leituras, somente é possível se necessariamente negociarmos o envolvimento e o 

poder de transformação desses cenários, tem de ser um projeto coletivo, mas de 

responsabilidade individual. A leitura é uma construção sócio-histórica e assim um 

produto de um status social, portanto suscetível a desigualdades. O projeto, de 

envolvimento e planejamento que falamos reside em se criar meios de promoção da 

leitura, àqueles desiguais, de forma que o status quo, inequidades em leitura e escrita 

sejam rompidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa tivemos a intenção de compreender em que medida o 

Curso de Licenciatura em Química da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

utiliza a leitura de textos literários que estejam relacionados à temática de Química, 

no processo de formação dos graduandos. Sabendo das limitações desta pesquisa e 

também das suas possibilidades, tentamos ao máximo analisar o conteúdo que 

conteúdo que emergiu das vozes dos professores e dos graduandos do referido curso 

de licenciatura de maneira fidedigna.  

Assim, retomamos os nossos objetivos geral e específicos a fim de verificar se 

os resultados desta pesquisa evidenciaram: a) a contribuição da leitura de textos 

literários para o processo formativo nessa área na concepção de professores e 

graduandos b) importância atribuída à leitura e leitura literária pelos graduandos em 

química; c) os componentes curriculares possibilitam a leitura de textos literários que 

tenha a química em seu enredo, acenados pelos professores e graduandos d) se há 

incentivo à leitura durante o processo de formação acadêmica, tomando por base as 

falas dos sujeitos da pesquisa e) dificuldades elencadas pelos professores para 

implementação de práticas de leitura literária na licenciatura em Química. 

Das vozes dos professores, foi possível relacionar, dentro de cada eixo 

temático, aspectos que, em nosso entendimento, estão ligados aos seus saberes 

docentes, a sua formação acadêmica, a postura profissional e a prática docente na 

formação inicial dos graduandos, quando avaliam o papel da leitura e leitura literária 

dentro desse contexto de formação dos graduandos em Química e que respondem 

aos objetivos específicos propostos. 

No Eixo Temático I – Contribuição da literatura e da leitura para a formação 

dos graduandos em química, ressaltam os seguintes entendimentos: a) a 

importância da leitura não fica vedada apenas para a formação de professores, mas 

para a formação do cidadão, uma corrente do pensamento freireano, ligada à leitura 

de mundo; b) a “leitura é tudo” em espaços de formação acadêmica/educativa e esse 

caráter que abarca o todo, o início, o meio e o fim, durante o processo de formação, é 

de importância sumária para que o professor incentive seus alunos para que leiam, 

para que busquem livros na biblioteca e façam uso dele para que se possa alcançar 

a construção do conhecimento da área em questão; c) Não somente a leitura literária 

contribui para a formação de professores de Química, mas também àquelas 
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concernentes às disciplinas do currículo; d) a leitura literária serve para aumentar o 

vocabulário, para conseguir ver a Química de uma maneira um pouco diferente a fim 

de que não sejam químicos muito “bitolados”, pois “os textos literários abrem mais a 

mente”; e) além dos livros didáticos específicos, os professores utilizam artigos 

científicos, valorizado a leitura no ensino; f) os textos literários seriam “refrigério” ou 

possibilidade de conhecer outro gênero textual, uma possibilidade de sair da 

“caixinha”, a academia. 

Pudemos perceber que no cenário do curso de formação em Química, ecoado 

pelas vozes dos professores, a leitura contribui no sentido de apropriação e 

construção de conhecimentos na área, de uma fuga ao tecnicismo e cientificismo dos 

gêneros textuais que corriqueiramente utilizam, ler propicia o desenvolvimento do 

vocabulário, a leitura literária possibilita que percebam a Química de maneira 

diferente, reconhece-se que a leitura dos livros didáticos são importantes no 

desenvolvimento das disciplinas e do conhecimento em Química. 

O Eixo Temático II – Componente curricular que possibilita a leitura de 

textos literários no ensino de química, ensejava verificar a forma como as 

disciplinas que integram o curso de licenciatura em Química possibilitam a leitura de 

textos que tenham suas tramas enredadas à química. Das respostas às perguntas, 

concluímos que: a) O curso de Química está avançando para um novo PPC com mais 

disciplinas da área de interface entre Química e Educação; b) Os professores aceitam 

a importância e a contribuição da leitura literária, porém remetem a outras disciplinas 

com as quais não trabalham; c) as disciplinas que possibilitariam a leitura de textos 

literários voltados à Química são as de cunho didático-pedagógico ou de interface 

entre Educação e Química; d) não se reconhece que existam disciplinas que tenham 

esse caráter; e) a leitura deve permear todo o curso, desde as disciplinas pedagógicas 

até as de “química hard”; e) dificuldade metodológica e estratégia para o uso de 

leituras literárias em consonância com as disciplinas; d) os alunos possuem 

dificuldade na escrita; e) leciona a disciplina em uma abordagem “fechada” devido às 

exigências do componente curricular e, abranger as leituras, atrapalharia o aluno, 

devido esse ter uma deficiência formativa desde a Educação Básica; f) aquisição dos 

livros literários que fazem junção entre Química e Literatura; g) planejamento mínimo 

para essa abordagem; h) os professores não possuem familiaridade com esse gênero 

textual. 
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É perceptível que, apesar de interessar-nos que componentes curriculares 

possibilitam a inserção da leitura literária que tenha a Química em seu enredo, 

recebemos como devolutiva as resistências e também desafios (dificuldades). Mesmo 

assim, são categóricos (dois dos sujeitos) em apontar que as disciplinas de cunho 

didático-pedagógico (Didática, Psicologia e Psicologia da Educação) e de interface 

entre Química e Educação (Instrumentação para o Ensino de Química; Prática de 

Ensino e Prática de Monitoria), é que deveriam trabalhar esses aspectos e atividades 

de leitura literária. Um dos professores assevera não haver uma disciplina que tenha 

esse caráter/possibilidade, frente ao PPC vigente. Existe também o argumento de que 

essas inserções devam “permear” todo o curso/disciplinas.  

O Eixo Temático III – Dificuldades enfrentadas pelos professores para a 

implementação de práticas de leitura na licenciatura em química teve como 

objetivo desvelar e refletir em que pontos os professores participantes do estudo 

enfrentam dificuldades para implementar atividades de leitura no processo de 

formação dos graduandos em Química. Concluímos que as principais dificuldades 

são: a) a falta de leitura com reflexos na escrita; b) a ausência da valorização dos 

textos literários; c) deficiência do Ensino Médio; d) necessidade de nivelamento; e) 

dificuldade na interpretação de textos; f) variação na metodologia de leitura e 

estratégias; g) alguns professores consideram irrelevante a utilização de textos 

literários no curso de química; i) os professores não receberam formação adequada 

para trabalhar com a leitura literária; j) a variação e, possivelmente, a elaboração de 

uma metodologia; h) a inserção da leitura literária, possivelmente seria menosprezada 

por outros professores; i) formação acadêmica que não a licenciatura, acarretando 

sentimento de despreparo para essa tipo de metodologia; j) ineficiência de formação 

na educação básica, o grau de dificuldade da disciplina que leciona, juntamente com 

o despreparo em outras disciplinas do currículo do Curso de Química e aumentar o 

volume de leitura (literária) versus tempo versus leituras obrigatórias; k) logística de 

aquisição do livro literário, frente a uma sistematização de atividades de leitura 

literária, correlação dos textos literários com a linguagem e teoria da Química e as 

barreiras entre a linguagem e teorias químicas, como também barreiras com os textos 

literários. 

Em suma, as dificuldades apresentadas pelos professores para que se insira 

esse tipo de leitura em conjunto com as disciplinas do currículo de referido curso de 

licenciatura, são ponderáveis e dignas de reflexão mais profunda, para se chegar a 



136 
 

uma metodologia eficaz e que abarque as questões teóricas, estratégicas e funcionais 

para sua implementação na realidade do referido curso. Os sujeitos da pesquisa 

abordam questões que vão desde o despreparo e ineficácia da competência leitora 

(entre outras problemáticas) dos graduandos, herança ainda da educação básica 

(como também da educação no nível superior), perpassando pelos entraves para 

aquisição e acesso das obras, em se estabelecer uma metodologia para essa inserção 

e abordagem e, por fim, chegando a argumentar sobre a formação acadêmica que 

obtiveram, discrepante da realidade de uma licenciatura, que acarreta que se 

prepondera outros conteúdos distantes da prática docente.  

Das vozes dos graduandos percebemos, dentro cada eixo temático analisado, 

questões que os levaram a refletir sobre as práticas e atividades de leitura permitidas 

ou não em seu processo de formação, bem como a importância da leitura para sua 

futura prática docente e a maneira como seus professores mediam e incentivam o ato 

de ler. 

No Eixo Temático I – A importância da leitura na formação dos 

graduandos em química, observamos que: a) houve consenso na afirmação de que 

a leitura possui relevância na formação do futuro professor de Química, mesmo que 

seja apenas para a acumulação de conhecimentos; b) além disso, os sujeitos 

consideram-na (a leitura) importante em um contexto de prática docente futura; c) na 

formação de cidadãos; d) importante para a reflexão do “tipo” de professor que se 

pretende ser; e) é uma prática diária e deve ultrapassar os espaços de formação 

acadêmica, deve perdurar ao longo de toda vida profissional. 

Pelos argumentos dos graduandos percebemos que o interesse em práticas de 

leitura está intimamente ligado a aportes acadêmicos tais como: desenvolver e 

melhorar a qualificação, interpretação, retorno profissional-acadêmico, volume de 

participações em atividade que devem constar em seu currículo acadêmico e o 

“enriquecimento” do conhecimento com tais práticas de leitura. 

No Eixo Temático II – Contribuição da leitura de textos literários para a 

formação e para o futuro trabalho docente, as conclusões apontam para: a) a 

leitura literária ajuda na formação do conhecimento, ampliando o nível de 

interpretação; b) como fonte de consulta e referencia, pois constantemente o 

conhecimento modifica-se; c) através de livros, o conhecimento em química ou ciência 

tende a ser ampliado; d) melhor vocabulário e fundamentação teórica; e) na 
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concepção do que é ser professor e ajudam com a prática docente; f) fonte de 

pesquisa mais abrangente, sanar dúvidas de professores e alunos. 

Para os graduandos, as contribuições da leitura de textos literários estão 

relacionadas a sua prática docente futura, já que amplia e gera conhecimento, além 

de ser vista como fonte de referência para pesquisas mais abrangentes e profundas 

com intento de ser suporte caso surjam dúvidas. Contribui também a acepção de 

vocabulário.  

Sobre o Eixo Temático III – Componente curricular que possibilita a leitura 

de textos literários no ensino de química, cujo objetivo era questionar os alunos se 

na grade curricular existiam disciplinas que propiciassem momentos de leitura de 

textos literários voltados para a junção entre Literatura e Química, concluímos que: a) 

uma professora propiciou leitura literária nos últimos períodos do curso; b) a literatura 

ocorre em aulas de Prática de Monitoria e nas componentes de “educação”; c) a leitura 

literária foi contemplada no PIBID/PIBIC; d) os componentes curriculares que os 

graduandos apontam são: todas da área de Química, mas principalmente Química 

Inorgânica e Analítica; Elementos de Geologia, pois necessitam de embasamento 

melhor, tanto para professores, quanto para alunos; Analítica: Titulações de 

Complexos, Orgânica: Reações Orgânicas, Bioquímica - Ciclo de Krebs, Química 

Geral, Distribuição Eletrônica poderiam ser realizadas aulas práticas; c) as disciplinas 

de Química Ambiental, Didática, Psicologia da Educação seriam mais interessantes 

se realizadas através de debates sobre as leituras dos textos solicitados. 

As disciplinas que os alunos apontam podem ser entendidas como sendo 

aquelas que tiveram dificuldade para compreender os seus pressupostos conceituais, 

isso devido às características dos conteúdos e o grau de dificuldade inerente da 

disciplina, como também a metodologia empregada.  

No Eixo Temático IV – incentivo à leitura no processo de formação dos 

graduandos em Química, as conclusões foram: a) afirmam que foram incentivados 

por seus professores para que lessem; b) há exceções, incluindo leitura de obras 

conforme ementa da disciplina; b) alguns sugerem livros para leitura, realizando 

debates e seminários para discussão; c) correlacionam assuntos à literatura conforme 

abordagem; d) através de artigos, livros e pesquisas; e) durante as disciplinas de 

estágio; f) existe incentivo, porém não em todas as disciplinas e são voltados para o 

assunto em questão; g) há o incentivo, porém, de textos literários, é quase 

insignificante; h) apenas um dos graduandos não participaria de atividades de leitura, 
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devido falta de tempo; i) os outros sujeitos da pesquisa participariam, pois: tende a 

melhorar a qualificação, interpretação, enriquece o currículo e conhecimento, contribui 

no desenvolvimento da prática docente; por não gostar de ler, seria encarado como 

desafio; atividade interessante que geraria bons resultados. 

Incentivar a ler não é tão simples quanto parece ser, exige estratégia, objetivo, 

finalidade. Mesmo se tratando de um Curso de Licenciatura Química, em que se 

prepondera os conteúdos técnicos científicos, ao invés de unifica-los aos didático-

pedagógicos, os graduandos demonstram que alguns professores costumam 

estimulá-los para que leiam. Não existem e nem se definem estratégias, finalidades 

ou momentos factuais, para a leitura, ao menos isso não fica explicito durante a 

pesquisa. Escrevem os teóricos que: ler por ler não é condição do bom leitor, ou 

melhor, ler apenas por ler afasta-nos de sermos verdadeiros leitores. Pior que isso é 

não ler!  

Por fim, caracterizadas as principais impressões ecoadas pelas vozes dos 

professores e dos graduandos, no que tange às práticas de leitura e leitura literária no 

Curso de Licenciatura em Química, é necessário, e acima de tudo uma essência do 

fazer científico, que, enquanto pesquisador, tomemos um posicionamento e façamos 

juízo daquilo que ao longo da pesquisa pudemos constatar e que explícita ou 

implicitamente emergiu do estudo realizado. 

Primeiramente, entendemos que o PPC do Curso de Licenciatura em Química 

pode passar por reformulações para condizer com as necessidades e finalidades da 

formação de professores de Química, constatação essa que se desprende das falas 

dos sujeitos da pesquisa, quando colocam que avançam em uma reformulação desse 

documento norteador do processo de formação acadêmica dos graduandos e que 

conduz seu licenciandos para uma formação, verdadeiramente, sólida e abrangente. 

Não somente por essa constatação, mas também devido novas resoluções e 

normativas entrarem em vigor desde o longínquo ano de 2007 quando o referido 

projeto pedagógico é efetivado e mais distante ainda de 2005, quando foi elaborado! 

Necessariamente, acreditamos que o PPC de um curso de licenciatura deve 

estar focado nas questões didático-pedagógicas, nesse caso, as disciplinas de 

interface entre Química e Educação ou mesmo as das áreas de Pedagogia, Psicologia 

e Didática devem ser “(des)envolvidas” em conjunto. Envolvidas entre si, por 

processarem um grupo comum de graduandos que aspiram a um tipo único de 

profissional, o professor (de Química). Desenvolvidas, no sentido de planejadas e 
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pensadas para que de fato os saberes apresentados em uma componente curricular, 

tenham relação e significados profícuos e pontuais com as demais e não 

descontextualizados e distantes (entre as disciplinas), principalmente da realidade da 

prática do professor de Química e também do licenciando em Química em seu 

processo de formação inicial docente. 

Entendemos que as questões pedagógicas e educacionais acompanham os 

conteúdos, os conceitos, as teorias da Química, não bastando aos graduandos a 

formação científica, laboratorial, conceitual; afinal, os subsídios e saberes didáticos 

são quem, de alguma forma, garantem que se “repasse” o conhecimento científico 

obtido. 

Nessa perspectiva de reflexão dos contextos didáticos-pedagógicos, é que 

inserimos aquilo que acreditamos: uma formação de professores de Química sob o 

viés da leitura, da leitura literária, produtora de leituras de mundo, de ressignificações 

do lido (da palavra e desse mundo), do texto para o contexto (e vice-versa), do texto-

com-o-texto (reinterpretações), de entendimento enquanto licenciando, que 

futuramente será professor e que lhe são imbuídos deveres e direitos, cargos e 

encargos da profissão, ademais, lhe restam o papel de divulgador da ciência, de 

divulgador da Química e detentores desses conhecimentos. 

Reconhecemos a real necessidade de se (des)envolver também os 

componentes curriculares da “Química hard”, seguindo o mesmo modelo de 

envolvimento e desenvolvimento a que nos referimos anteriormente para as 

disciplinas didático-pedagógicas e de interface. De forma que se lecione as disciplinas 

de Química, concatenando umas as outras, não apenas devido a aspectos e conceitos 

teóricos, mas, sim, que se fomente a inter-relação entre os componentes curriculares 

para que os saberes químicos apresentados somem-se aos experienciais, aos 

curriculares, aos da formação e aos disciplinares que ao longo da formação serão ou 

pelo menos deverão ser desenvolvidos. 

Os livros didáticos, artigos técnicos-científicos, e todos os outros tipos de textos 

utilizados na formação do graduando são importantes durante o processo e, em 

momento algum, tivemos a intenção de preponderar outros gêneros textuais, no caso 

em questão, os textos literários. É nosso objetivo refletir um outro tipo de leitura 

possível para um curso de graduação, como suporte, como condutor de um 

profissional atento a outras abordagens educacionais a outros materiais de apoio 

didático, abrindo os olhos para outras visões (leituras) de mundo, da formação de 
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leitores, de ser também um leitor, desenvolver a criticidade em seus alunos e em si 

mesmo. 

Os textos literários promovem leituras diferentes e interpretações de aspectos 

químicos, em outras linguagens, com personagens, com trama, início, meio e fim; são 

propícios para que fujamos, por alguns momentos, das linguagens esotéricas dos 

artigos e livros didáticos adotados/impostos, ou seria devaneio imaginarmos uma aula 

em que se discutam aspectos relacionados à química tendo como texto central uma 

história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial na visão de uma garoto que 

se encanta desde cedo pelas teorias, cheiros cores e sabores encontrados em um 

laboratório de química? A partir de um texto semelhante, não se poderia refletir com 

os alunos a maneira como a ciência evoluiu tanto desde a primeira guerra? Ou abordar 

as contribuições de Lavoisier para o desenvolvimento da química, quando mantinha 

por conta própria aparatos científicos caríssimos, fruto de seu trabalho como abastado 

coletor de imposto francês, chegando, por isso, à condenação de morte por guilhotina 

durante a Revolução? Em nosso olhar, talvez contaminado, parece frutífero esse tipo 

de abordagem reflexiva. 

Percebemos que a definição de leitura literária foi interpretada pela maioria dos 

sujeitos como “leitura”, numa definição mais geral. Eis as limitações de que falamos 

no início! E isso pode ser explicado por dois argumentos: o primeiro, devido ao cuidado 

exacerbado de não contaminar com nossas impressões os sujeitos da pesquisa, as 

definições dos termos (leitura literária, textos literários) apresentados nos 

instrumentais não ficaram claros e causaram confusões; e o segundo, os sujeitos 

desconhecem o que é literatura. Não fazemos juízo sobre quais das duas situações 

culminaram nessa constatação, o fato é que nos mantivemos fiéis ao que professores 

e graduandos nos forneceram de dados, portanto, a fidedignidade é parte integrante 

da pesquisa empreendida. 

À guisa de conclusão de nosso trabalho, fica evidente que: mediante as 

impressões de professores e graduandos que participaram do estudo, a leitura 

literária, aquela que em seu enredo tem a química e o fazer científico amalgamados a 

uma linguagem e estilo de escrita literária, um romance (da química), não possui um 

lugar de destaque, nem de papel secundário durante o processo de formação de 

graduandos, durante as disciplinas, mesmo nas disciplinas didático-pedagógicas ou 

de interface. Diversas dificuldades são apresentadas pelos professores em utilizar 

esse tipo de recurso em suas aulas e vão desde o método, passando pelos aspectos 



141 
 

da formação acadêmica que não deu esse suporte ao professor, em como adquirir os 

livros, quais atividades desenvolver. Apesar desses pontos, reconhecem que, de uma 

maneira geral, a leitura contribuiria na construção de conhecimento, na interpretação, 

no vocabulário etc. Para dois professores, as disciplinas de cunho didático-

pedagógico é que devem abarcar esse tipo de abordagem. Um deles diz não haver 

componentes curriculares que tenham esse caráter e o outro diz que essas leituras 

precisam estar presentes durante todo o curso. Em contraponto, a maioria dos 

graduandos acenam para o fato de que as disciplinas que mais necessitam de leituras 

menos fechadas, as literárias, são, justamente, as específicas da área de Química.   

A pesquisa precisa de continuidade, pois, até aqui, fizemos um apanhado geral 

sobre aquilo que desconhecemos sobre as leituras literárias a que nos referimos. Uma 

possível metodologia para a utilização desse tipo de abordagem é o foco para os 

próximos trabalhos. Entendemos que a reformulação do PPC e as disciplinas que 

serão implementadas, podem, enfim, após tantos anos, produzir uma outra identidade 

profissional aos graduandos: o curso é de licenciatura, formam-se professores (de 

Química). 

Nesse cenário de transformações vindouras, as leituras literárias poderão 

contribuir para se chegar à práxis educativa que acreditamos ser necessária a um 

Professor de Química que tem como missão a construção, o repasse e a acumulação 

do conhecimento químico (científico), dos saberes profissionais, culturais e 

educacionais. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de entrevista (semiestruturada) realizada com professores. 

1) Como a literatura e a leitura, de forma geral, contribuem para a formação de 

professores de química? 

 

2) Em sua prática docente, como você observa que existam alunos com 

dificuldade em leitura e interpretação de texto? 

3) Há alguma disciplina no currículo do curso que possibilite a leitura de textos 

literários (ou mesmo fragmentos) onde as narrativas/histórias estejam voltadas 

a química ou a ciência como todo? Quais? 

 

4) De que maneira a leitura de textos literários e principalmente textos que 

estejam enredados em aspectos científicos/químicos podem contribuir para a 

formação dos graduandos em química? 

 

5) Quais os desafios em desenvolver atividades de leitura de textos literários 

juntamente com disciplinas que integram o Curso de Licenciatura em Química? 

Em que momentos isso seria propício? 

 

6) Quais dificuldades seriam enfrentadas pelos professores para que se 

implementem atividades de leitura de textos literários no transcorrer do 

processo de formação dos graduandos? 

 

7) Como relacionar a leitura de textos literários e a construção da ciência 

(química), de forma que se possibilite o ensino de química? 

8) Quais desses livros já leu: Tio Tungstênio – Oliver Sacks; Viagem ao Reino da 

Química – Wilson Veado; Lavoisier: o estabelecimento da Química Moderna – 

Carlos Filgueiras; Bohr: o arquiteto do átomo – Maria Cristina B. Abdalla; O 

Mágico dos Quarks – Robert Gilmore; Alice no País dos Quantum – Robert 

Gilmore; O Sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da Química – Paul 

Strathern; Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história – 

Penny Le Couteur e Burreson Jay;Barbies, bambolês e bolas de bilhar – Joe 

Schwarcz; O Sistema Periódico – Primo Levi; Jardins de cristais: química e 

literatura – Sergio Rodrigues; Outros (especificar). 
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Apêndice B – Questionário aplicado aos graduandos do 8° período de química 

Questionário de Pesquisa de Campo 

Este questionário é um dos instrumentais de pesquisa, para a elaboração da 

dissertação intitulada – A presença-ausência da leitura na formação de professores 

de química – que tem como autor o acadêmico Danilo Rosa Andrade, sob a orientação 

da Profa. Dra. Nair Ferreira Gurgel do Amaral. O questionário é anônimo, não devendo 

então assina-lo ou se identificar em nenhuma das folhas. Não existem respostas 

certas ou erradas. Solicitamos que argumente/responda de forma coerente, 

espontânea e sincera todos os questionamentos. Obrigado pela sua colaboração. Sua 

participação é fundamental para a consolidação desta pesquisa! 

 

1) Em que ano ingressou no Curso de Licenciatura Plena em Química? 
2) Que período está cursando? 
3) Você gosta de ler? Por quê? 
4) Ao ler um livro você costuma (marque apenas uma opção): 

( ) Parar na metade 
( ) Ficar apenas no início 
( ) Lê-lo integralmente  
( ) Observar apenas a capa e imagens/figuras 
 

5) Durante a sua infância/adolescência (marque mais de uma opção caso 
necessário): 

( ) Seus responsáveis liam para você  
( ) Compravam livros  
( ) Apenas tinha acesso na escola  
( ) Lia na escola e em outros espaços 
 

6) Em sua vida escolar, eram comuns atividades de leitura? Gostava de ler nessa 
época? Por quê? 
 
7) Após o seu ingresso no Curso de Licenciatura Plena em Química, passou a ler 
com mais ou com menos frequência? Por quê? 
 
8) Qual a importância da leitura em sua formação como licenciado em química? 
 
9) Quantos livros (completos) você comumente lê no decorrer de um ano? 
 

( ) Apenas 1 livro  
( ) de 2 a 5 livros  

( ) de 5 a 10 livros 

( ) Nenhum  
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10) Quais os tipos de leitura/livros que mais realiza (marque mais de uma opção 
caso necessário): 

( ) Livros relacionados ao curso  
( ) Livros religiosos/exotéricos  
( ) Artigos técnicos/científicos relacionados a formação  
( ) Poesia 
( ) Biografias 
( ) Contos 
( ) Romances 
( ) Jornal 
( ) Revistas 
( ) Outros, especifique: 
 
 

11) De que maneira a leitura de textos literários (livros), principalmente aqueles 
com temáticas voltadas à química ou a ciência podem contribuir na sua formação e 
futuramente em sua prática docente? 
 
12) As atividades relacionadas ao seu curso impedem que leia com mais 
frequência? De que maneira? 
 
13) Assinale quais dos livros você já leu: 

( ) Tio Tungstênio – Oliver Sacks 

( ) Viagem ao Reino da Química – Wilson Veado 

( ) Lavoisier: o estabelecimento da Química Moderna – Carlos Filgueiras 

( ) Bohr: o arquiteto do átomo – Maria Cristina B. Abdalla 

( ) O Mágico dos Quarks – Robert Gilmore 

( ) Alice no País dos Quantum – Robert Gilmore 

( ) O Sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da Química – Paul Strathern 

( ) Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história – Penny 
Le Couteur e Burreson Jay 

( ) Barbies, bambolês e bolas de bilhar – Joe Schwarcz 

( ) O Sistema Periódico – Primo Levi 

( ) Jardins de cristais: química e literatura – Sergio Rodrigues 

( ) nenhum dos livros 

( ) Outros. Especifique: 

14)  Há alguma atividade oferecida pelos professores/departamento do curso que 
possibilite a leitura de textos literários (ou fragmentos), principalmente aqueles com 
temáticas voltadas à química ou a ciência? Quais? 
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15) Você participaria de atividades de leitura ou similares, caso fossem oferecidas 
aos acadêmicos do curso de química por parte de seus professores/departamento? 
Por quê? 

 
16) Dê exemplos de disciplinas e assuntos estudados no decorrer do curso, que 
poderiam ser mais bem compreendidos caso o professor utilizasse textos literários ou 
atividades de leitura que as complementassem. Para você, de que forma isso poderia 
ser realizado? 

 
17) Caso um de seus professores do Curso de Licenciatura em Química 
indicassem um ou mais livros (que constam na lista da questão 13), você o leria por: 

( ) Obrigação 

( ) Prazer, por gostar 

( ) Contribuir na formação docente 

( ) Outros, especifique:__________________________________________  

18) Em sua prática docente, pretende possibilitar a leitura de textos literários que 
estejam ligados à química a seus alunos?  De que forma essa prática seria relevante 
ao aprendizado de química? 
 
19) Há, por parte de seus professores, o incentivo à leitura no decorrer de sua 
formação acadêmica? Como isso é feito? 

 
20) Durante o seu processo de formação houve espaço para a leitura e discussão 
dos aportes legais (Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – LDBEN; 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN; Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN; 
Projeto Pedagógico de Curso – PPC) referente ao ensino de química? Fale sobre isso. 

 
21) Em seus momentos de folga/lazer, o que costuma fazer (marque mais de uma 
opção caso necessário): 

( ) Ler (fruição, prazer)  

( ) Praticar esporte  

( ) descansar/dormir  

( ) Assistir televisão  

( ) acessar a internet  

( ) Estudar  

( ) Outros, especifique:  
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  Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos Vossa Senhoria para participar da Pesquisa intitulada “A 

presença/ausência da leitura na formação de professores de Química” a ser realizado 

na Universidade Federal de Rondônia, Campus José Ribeiro Filho, BR 364, Km 9,5, 

Porto Velho, pelo acadêmico do Mestrado Acadêmico em Educação, Danilo Rosa 

Andrade, orientado pela Profª. Drª. Nair Ferreira Gurgel do Amaral. 

Com sua valorosa participação neste estudo, pretende-se responder a seguinte 

questão: Em que medida o Curso de Licenciatura em Química, ofertado a população 

pela Universidade Federal de Rondônia, utiliza a leitura de textos literários que 

estejam relacionados à temática de química, no processo de formação de seus 

graduandos? Desta forma, a referida pesquisa será guiada pelos seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: analisar em que medida o curso de Licenciatura em Química, utiliza a 

leitura de textos literários que estejam relacionados à temática de química, no 

processo de formação dos graduandos. De maneira que traçamos os Objetivos 

Específicos, que visam em um momento responder a Questão Norteadora da 

pesquisa, como também servir de base para se alcançar o Objetivo Geral, além de 

guiar-nos no andamento da investigação, e assim se tem: averiguar, na concepção 

dos professores e graduandos em química, a contribuição da leitura de textos literários 

para o processo formativo nessa área; identificar a importância atribuída à leitura pelos 

graduandos em química; relacionar os componentes curriculares que possibilitam a 

leitura de textos voltados ao ensino de química apontados pelos professores e 

graduandos; caracterizar as dificuldades encontradas pelos professores para 

implementação de práticas de leitura na licenciatura em química e listar os incentivos 

à leitura apresentados pelos graduandos em química, no seu processo de formação.  

A metodologia utilizada para coleta dos dados será com base nas entrevistas 

semiestruturadas, tanto para os professores, como para os acadêmicos que estejam 

cursando os últimos fases/períodos do curso. Além de utilização de questionários para 

os alunos devidamente matriculados, e que estejam nas fases/períodos finais do curso 

para que possamos obter dados com relação à leitura. As entrevistas devem ser 

realizadas em horário, datas e ambientes estipulados pelos entrevistados. 
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Utilizaremos um gravador digital e depois realizaremos a transcrição. Durante a 

entrevista estarão presentes apenas o pesquisador e o entrevistado para garantir o 

sigilo e liberdade de expressão dos mesmos. 

Assim, tenha conhecimento que: 

1. A participação na pesquisa será por meio de uma entrevista semiestruturada;  

2. As respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo;  

3. Com sua participação no presente estudo, visamos fomentar novos entendimentos 

sobre o processo de formação de professores à luz de práticas e incentivo à leitura;  

4. Os resultados serão destinados exclusivamente à elaboração de trabalhos de 

pesquisas e/ou publicações científicas em revistas nacionais ou internacionais;  

5. Fica assegurada a Vossa Senhoria possibilidade de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe 

cause constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua pessoa;  

6. Fica assegurado uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao 

participante da pesquisa;  

7. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz alto e 

com esclarecimento de dúvidas quando necessário;  

8. Fica esclarecido que não há recebimento de nenhuma remuneração por estar 

participando da pesquisa;  

9. A pesquisa será realizada com uma série de precauções, de modo que, não se 

identifique nem seja invasivo à intimidade do indivíduo, possibilitando que os dados 

sejam tratados em anonimato e com a preservação da identidade dos colaboradores 

e buscando oferecer o mínimo de desconforto ou constrangimento aos colaboradores; 

10. Caso surjam dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, 

entrar em contato pelo telefone: (69) 992072350; e e-mail: 

danilo_chemistry@hotmail.com. 
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 A assinatura a seguir representa o seu aceite em participar do estudo, bem como fica 

assegurado sua privacidade de acordo com a Resolução 196/96 da CONEP, que 

regulamenta a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. 

  

Porto Velho,________ de _________________de 2016.  

 

 

_________________________                   __________________________ 
   DANILO ROSA ANDRADE                                PARTICIPANTE   

           Pesquisador                                                          Temer! 


