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Introdução 

Estudos reportados na literatura apontam para o uso 

de questões direcionadas na avaliação do tipo de 

leitura realizada por licenciandos em Química
1,2

. Os 

trabalhos demonstram que eles leem pouco e 

sugerem que o tipo de leitura efetuada seja objeto 

de investigação e discussão, tendo em vista a 

natureza do profissional que está sendo formado. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho analisa 

respostas oferecidas a um questionário de 

caracterização aplicado no início de uma série de 

oficinas de leitura na disciplina Prática de Ensino de 

Química do curso de Licenciatura em Ciências 

Exatas da Universidade de São Paulo – Habilitação 

em Química, no segundo semestre de 2010. Na 

ocasião, 13 alunos estavam matriculados na 

disciplina. 

Os resultados são discutidos de acordo com as  

seguintes categorias: características gerais dos 

licenciandos; entendimento sobre leitura; 

experiências com a leitura e leitura em aulas de 

Química. Foram consideradas respostas apenas 

dos alunos que participaram de pelo menos 90% 

das atividades das oficinas. 

Resultados e Discussão 

– Características gerais: A média de idade dos 

licenciandos foi de 24 anos e três deles já possuíam 

Habilitação em Física ou em Matemática. A maioria 

cursou a educação básica em escolas da rede 

pública e a opção pelo curso de Licenciatura está 

relacionada com a afinidade por disciplinas da área 

de Ciências Exatas e com a admiração pela 

profissão de professor.  

– Entendimento sobre leitura: quase metade dos 

alunos a considera um método de decodificação, e 

quantidade semelhante a entende como um ato de 

transmissão de conhecimentos, capaz de agregar 

valores. Reconhecem também a existência da 

leitura espontânea e a por necessidade, ou seja, a  

leitura prazerosa que possibilita “entretenimento” e 

“viagem a outros lugares” e a leitura obrigatória, 

entendida como sendo a de contexto acadêmico.  

– Experiência com a leitura e leitura em aulas de 

química: para a maioria desses alunos, o estímulo à 

leitura foi iniciado pelos pais. Metade deles afirma 

que gosta de ler, justificando que a leitura informa 

sobre temas de interesse, amplia o conhecimento e 

os coloca em contato com o mundo. Cerca de 20% 

dos alunos afirmam que se distraem facilmente 

durante o ato e reconhecem que deveriam se 

esforçar mais para cultivar o hábito da leitura 

prazerosa.  

Embora seja variada a natureza dos gêneros 

comumente lidos, cerca de 30 % deles afirmam que 

buscam mais os assuntos relacionados com a 

graduação, ou seja, textos de natureza científica 

(livros didáticos e artigos). Afirmam não assinar 

revistas ou jornais, pois costumam manter contato 

com esse tipo de material pela internet, também 

considerada a fonte de textos científicos.  

A grande maioria dos alunos relata que não gosta 

que a leitura seja realizada durante as aulas, pela 

exposição e pela falta de concentração que a 

situação proporciona. Embora a maioria dos 

estudantes prefira ler textos didáticos de modo 

solitário, todos reconhecem que o ato de ler e 

discutir textos em grupos pode ser uma 

oportunidade para debater o assunto de modo a 

“compreender opiniões dos outros” ou “tirar 

dúvidas”. 

Conclusões 

Textos vinculados às atividades didáticas da 

graduação são os mais presentes no cotidiano 

desses alunos, havendo pouco tempo para o 

envolvimento com a leitura do tipo prazerosa. Os 

alunos reconhecem os benefícios da leitura em sala 

de aula, embora a maioria prefira realizá-la de modo 

solitário. O conhecimento dessas impressões pode 

ser útil no planejamento estratégias de ensino que 

promovam a valorização de atividades de leitura por 

futuros professores de química e, dentro do contexto 

da pesquisa, oferece subsídios para a descrição 

sobre a produção de sentidos nas oficinas de leitura. 
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