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Entendendo que o professor tem papel fundamental na mediação da leitura pelos 
estudantes e na formação do leitor de ciência, e que essa mediação se relaciona 
com seus imaginários de leitura. Este trabalho teve como objetivo principal 
compreender alguns aspectos das condições de produção do imaginário de quatro 
professores de diferentes disciplinas do ensino médio (Química, Geografia, Língua 
Portuguesa e Biologia) de uma mesma escola pública sobre leitura na relação com o 
discurso científico. Baseados em aportes da Análise de Discurso de origem 
francesa, analisamos os sentidos sobre leitura produzidos por esses professores em 
entrevistas semiestruturadas, considerando que esses sentidos foram produzidos 
em determinadas condições de produção que englobam o contexto imediato, os 
sujeitos e a situação, e o contexto sociohistórico, ideológico. Por meio das análises 
observamos que o imaginário desses professores está relacionado a aspectos 
pessoais da história de vida e formação inicial e continuada, bem como a aspectos 
da dinâmica de trabalho e interações nessa escola. Todos os professores apontaram 
a importância da leitura nas suas disciplinas, utilizando diferentes fontes de leitura, 
incluindo o texto didático, e inserindo os textos em diferentes situações de leitura 
em sala, nas quais consideram os alunos como produtores de sentido. No entanto, 
em seus discursos, ocorrem distinções entre a leitura em português e nas outras 
disciplinas. Esse imaginário parece se relacionar à previsibilidade da leitura de 
textos científicos que se estabelece pela relação com a história, pela constituição e 
legitimação da univocidade do discurso científico. De modo geral, os resultados 
apontam que os discursos sobre leitura dos professores se relacionam a sentidos 
encontrados na pesquisa em ensino de ciências, em documentos oficiais, como os 
PCN. Além disso, discursos que chegam à escola, por meio de dois cursos de 
formação continuada desenvolvidos por esses professores, também aparecem 
relacionados com os sentidos produzidos sobre leitura. 
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No cenário brasileiro da pesquisa em ensino de ciências, questões sobre leitura e seu 
funcionamento têm sido foco de muitos trabalhos, adquirindo diferentes sentidos, 
associados a diferentes concepções de linguagem, de ensino e de ciência.  

A leitura e a pesquisa no ensino de ciências 

Alguns autores como Almeida e Ricon (1993) problematizam as práticas 
exclusivamente voltadas para a busca de informações nas aulas de ciências e do sentido 
dos textos, associadas a formas de controle que desmotivam aproximações de leitores 
com diferentes histórias e expectativas de leitura. 

Nesta perspectiva, outros autores (Marquez e Prat, 2005; Silva e Almeida, 2005) 
também ressaltam a importância das disciplinas de ciências na formação do sujeito-
leitor, visando à criação de hábitos de leitura e práticas que valorizem a polissemia, 
propiciando uma relação mais estreita entre os sujeitos, com suas diferentes histórias de 



vida, e os textos. Enfocam a leitura como uma prática cultural, na perspectiva de ser 
estendida para além da vida escolar.  

Essas pesquisas também têm indicado o papel fundamental do professor na mediação da 
leitura pelos estudantes, apontado os imaginários de leitura de professores como parte 
das condições de produção de leituras que instauram em sala de aula, embora poucos 
trabalhos tenham se debruçado sobre esta questão. E é nessa direção que esta pesquisa 
pretende contribuir. 

Este trabalho teve como aporte teórico a Análise de Discurso (AD), desenvolvida por 
autores como M. Pêcheux e M. Foucault na França e, no Brasil, por E. Orlandi. 

Desenvolvimento da pesquisa e suas condições de produção 

A AD não estaciona na interpretação, busca trabalhar seus limites, mecanismos e 
condições de produção. Visa compreender como um objeto simbólico (textos orais, 
escritos ou imagéticos) produz sentido, explicitando o gesto de interpretação que o 
produz (Orlandi, 2003) a partir de determinadas condições, num processo histórico-
social e ideológico. 

É por meio do mecanismo ideológico, do apagamento da interpretação, que os sentidos 
aparecem naturalizados, imutáveis e tendo origem no sujeito. Pela ideologia naturaliza-
se o que é produzido na relação do histórico com o simbólico, colocando o homem na 
relação imaginária com suas condições materiais de existência (Orlandi, 2003). O 
discurso é a materialização desse mecanismo ideológico. Assim, “o que se propõe é 
trabalhar então a ilusão do sujeito como origem e a da transparência da linguagem com 
seus sentidos já-lá.” (Orlandi, 1994: 57) 

Com base nessas noções de discurso e imaginário, buscou-se neste trabalho 
compreender alguns aspectos das condições de produção do imaginário sobre leitura na 
relação com o discurso científico de professores do ensino médio de uma escola pública 
da rede estadual de Campinas, São Paulo. Discursos que se constituem no contexto de 
outros discursos, que retomam, atualizam e deslocam outros dizeres (Orlandi,1996).  

 Para AD, “o sujeito significa em condições determinadas” (Orlandi, 2003: 53), e ao 
dizer isso pressuponho que os discursos analisados neste trabalho têm essas 
características porque foram produzidos em e por um conjunto de condições e não em 
outro. E esse pressuposto é o que define, segundo Orlandi (2003), 

grande parte do trabalho do analista: observando as condições de produção e 
verificando o funcionamento da memória, ele deve remeter, sempre que 
possível, o dizer a uma formação discursiva [o que pode e deve ser dito a partir 
de um lugar social historicamente determinado] para compreender o sentido do 
que ali está dito (p, 45). 

  
Os sujeitos e as situações de entrevistas configuraram aspectos essenciais das 
condições de produção imediatas dos discursos produzidos, discursos que estão 
baseados nas falas produzidas por professores em entrevistas, uma vez que os 
discursos foram produzidos nessa relação, que consideramos única, entre 
entrevistado e entrevistador. 



Dessa forma, é importante compreender quem foram os sujeitos envolvidos nessa 
pesquisa: quatro professores entrevistados, formados em química (PQ), geografia (PG), 
português (PP) e biologia (PB), que trabalhavam na mesma escola pública estadual e 
que participavam de um projeto de pesquisa colaborativa sobre conhecimentos 
geocientíficos junto com pesquisadores da universidade. Esses professores também 
estavam concluindo cursos de formação continuada realizados na escola, que 
tematizavam a leitura em todas as disciplinas - Ensino Médio em Rede (EMR) e 
Práticas de Leitura e Escrita

Esses cursos promoviam as mesmas reflexões e práticas sobre leitura para todas as 
disciplinas e trabalhavam sentidos presentes em documentos oficiais e em pesquisa no 
ensino de ciências. As entrevistas, registradas em áudio e transcritas, tiveram como base 
um roteiro semi-estruturado, com questões pautadas em três eixos: formação dos 
professores e a presença da leitura, participação nos cursos EMR e PLE, leitura na 
prática docente.  

 (PLE) oferecidos pela Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, além de históricos de participação em outros cursos de formação 
continuada. Os professores também eram efetivos, com mais de oito anos de experiência 
docente, e tinham o hábito de trabalharem e refletirem coletivamente na escola, 
inclusive na realização desses cursos. 

Um exemplo de análise: discursos dos professores sobre leitura 

Esse exemplo de análise compõe parte de uma pesquisa mais ampla (Zimmernann, 
2008) que teve como objetivo central compreender diferentes discursos e imaginários de 
professores sobre leitura no ensino de (geo)ciências. Para tal, selecionei alguns trechos 
desses discursos produzidos durante as entrevistas.  

Optou-se por destacar algumas falas que exemplificassem e problematizassem os 
imaginários e discursos sobre leitura dos professores na relação com o discurso 
científico. Dessa forma, dentro dessa perspectiva discursiva adotada nesse trabalho, os 
“dados” analisados já são construções, que resultaram de processos de interpretação, 
resultante, em parte, de um gesto teórico (Orlandi, 1996). Assim, “os dados são os 
discursos e estes não são objetos empíricos (...), mas dados construídos” (Silva et al., 
2006: 352). 

Um dos aspectos importantes que foi apontado na fala dos professores e que deve ser 
considerado como condições de produção de seus imaginários sobre leitura, refere-se a 
suas histórias de leitura passada. A leitura parece se relacionar à história familiar e 
escolar, significando a leitura a partir de suas memórias enquanto leitores. Em suas 
falas, a palavra “formação” foi interpretada, enfocando principalmente, a formação 
escolar e familiar.  

Relações entre leitura e o discurso científico 

[1]21. N - [...] A leitura na tua formação. O que você costumava ler e se foi 
importante para a tua formação? 

22. PG – Eu nunca tive o hábito da leitura, assim, evidente. Não costumava ler, um 
pouco isso é meu, é da família. Não lembro, assim, do meu pai lendo. [...] a leitura 
não lembro deles incentivarem. Qual o contato que eu tive no Ensino Fundamental? 



Não lembro da professora  de português cobrando leitura, um livro ou outro. [...] 

Essa relação da leitura com a família e a escola também está presente em outro trabalho 
(Andrade e Martins, 2006), no qual se infere que as imagens de leitura derivam em 
grande parte de imagens que surgem do “senso comum”, estabelecidas entre a família e 
o ambiente escolar. 

No 
Ensino Médio também li muito pouco... 

Além disso, na fala dos quatro professores entrevistados, a leitura reside também na 
memória de suas histórias de leitura na formação inicial. Nesse sentido, seus diferentes 
lugares de formação devem ser destacados, uma vez que os quatro professores partem 
de graduações distintas: biologia, geografia, português e química.  

Partindo desses diferentes lugares de formação, uma questão em específico que foi 
formulada para todos os quatro professores mereceu destaque nas análises das 
entrevistas, por problematizar a questão da leitura em diferentes disciplinas, 
confrontando, principalmente, a leitura realizada na aula de português em relação à 
realizada nas disciplinas científicas. Nas entrevistas, essa questão mostrou-se 
interessante por possibilitar compreender alguns sentidos e imaginários sobre leitura 
desses professores no ensino de (geo)cências.  

E dentre as interpretações encontradas, podemos observar que o discurso do professor 
de geografia aponta para uma leitura em geografia como tendo um sentido dado, uma 
única interpretação. E essa posição foi assumida quando suscitada a questão da leitura 
de português e geografia serem diferentes, ou não. 

Assim, ao perguntar para o professor de geografia se ele achava que a leitura de 
português era diferente na disciplina de geografia, sua primeira resposta foi que “Acho”. 
Na produção de sua resposta notamos dois aspectos: primeiro, uma certa hesitação: 
“Acho...”, “talvez a leitura...”, “talvez eles...”; e, segundo, pautar sua resposta na 
imagem que tem do aluno em relação à leitura na sua disciplina: “talvez eles tenham...”, 
“eles têm outra imagem”, ou seja, não respondeu o que pensa mas o que acha que os 
alunos pensam. 

41. N - Você acha que a leitura na tua disciplina tem diferença na disciplina de 
português? 

42. PG - Acho... 

43. N - O que? Ahm? 

44. PG – Acho...tento falar da minha e depois um pouco da de português, talvez a 
leitura em português seja mais prazerosa...talvez eles tenham essa idéia, porque o 
professor de geografia tá sempre querendo saber o que texto tá falando, as entrelinhas 
do texto, a relação do texto com outras coisas, a leitura em geografia para os alunos. 
Não só ler, mas precisam pensar. A disciplina de português também precisa disso, 

Assim, ao construir essa fala, o professor procura não dizer que esta seja uma imagem 
dele sobre a leitura nas suas aulas, possivelmente por estar diante de uma entrevistadora 

só 
que eles têm outra imagem tua...que é mais prazerosa... 



que estuda leitura (“talvez eles tenham essa idéia porque”) 

A frase “

ou porque, embora acredite 
nessa diferença, não consiga formulá-la como gostaria, ou ainda, porque o imaginário 
de uma diferença concorre com o imaginário de uma homogeneidade nos processos de 
leitura entre todas as disciplinas escolares. 

o professor de geografia tá sempre querendo saber o que texto tá falando”

A resposta do professor parece nos indicar que essa idéia também faz parte do seu 
imaginário sobre a leitura de geografia, e de como a leitura é ou pode ser trabalhada, 
conforme a continuação da entrevista: 

 
poderia ser interpretada como pertencente a um imaginário que vê a leitura como busca 
de um sentido único que estaria no texto. Ele se distancia da posição de sujeito dessa 
afirmação e coloca os alunos como sujeitos desse dizer. Em um trabalho sobre leitura e 
ensino de ciência, particularmente, de ensino de física, Almeida e Ricon (1993) 
apontam alguns imaginários dos alunos sobre leitura, ressaltando diferenças 
semelhantes às relatadas pelo professor de geografia entre leitura nas disciplinas de 
áreas científicas e na disciplina de português: “muitos dos estudantes consideram os 
textos trabalhados em língua portuguesa mais fáceis que os de física e química. Eles 
deixaram transparecer também a opinião de que o texto científico é menos abrangente, 
por determinar uma só idéia” (Almeida e Ricon, 1993: 10). 

45. N - Mas isso é imagem deles ou é o que você acha que acontece? 

46. PG - Preciso perguntar para a professora de português, eu falo isso porque na 
minha disciplina eles reclamam. 

47. N - Mas eles comparam com a de português? 

48. PG – Não, não, eu falo isso, mas eles falam que eu quero que eles pensem demais. 
Eles acham que eu quero demais...eu trabalho o texto com fichamento, já pedi para 
fazerem resenha, explicar as idéias principais do texto, palavra-chave, e acho que isso 
incomoda às vezes, eles querem que a gente deixe eles quietos. 

49. N – Então, você vê nisso uma dificuldade de trabalhar com texto? 

50. PG – Para mim é, porque assim, não sei como a professora de português trabalha, 
mas assim a atividade não se encerra na leitura somente, porque eles vão ter que fazer 
trabalho, 

O professor aponta indícios de que um dos sentidos da leitura em suas aulas seria a 
busca pela informação de um sentido já existente 

escrever aquilo que eles leram, e isso incomoda os alunos...às vezes. 

(“explicar idéias principais do 
texto”), de uma única interpretação. Essa preocupação com “a idéia principal do texto” 
é abordada por pesquisadores espanhóis da área de ensino de ciências. Os trabalhos 
desenvolvidos por Jorge et al. (2006) e Maturano et al. (2003) pressupõem técnicas de 
compreensão de textos científicos por meio de elaboração de resumos, pautadas nas 
idéias principais desses textos. No trabalho desses autores são priorizados determinados 
objetivos, a partir de uma certa concepção de linguagem, implicando determinadas 
formas de se pensar e trabalhar com a leitura, diferentes dos objetivos, concepção de 
linguagem e leitura presentes nos outros trabalhos, como de Almeida e Ricon (1993). 



PG tem na sua formação inicial leituras que remetem a textos científicos, ou melhor, ao 
discurso científico. Dessa forma, a própria prática científica corrobora para essa forma 
de relação com o texto, desde o seu processo de produção. Na ciência, os sentidos são 
fechados, não permitindo outros sentidos senão aqueles sentidos legitimados pela 
própria comunidade científica, num determinado momento histórico e social, por mais 
que outros sentidos co-existam. Nessa perspectiva, lembramos Orlandi (1996) quando 
diz que: 

todos os sentidos são possíveis e, em certas condições de produção, há a 
dominância de um deles. O sentido literal é um efeito discursivo. O que existe, é 
um sentido dominante que se institucionaliza como produto da história: o 
“literal”. No processo que é a interlocução, entretanto, os sentidos se recolocam 
a cada momento, de forma múltipla e fragmentária (p. 144).  

O fato de existir um sentido a ser ensinado é transposto para a prática de leitura como se 
o sentido a ser ensinado estivesse contido no texto.  

No entanto, este não é o único sentido sobre leitura que pudemos inferir das respostas 
desse professor, o que talvez ajude a compreender sua hesitação naquele momento da 
entrevista. Em suas respostas, outros sentidos sobre leitura se distanciam dessa leitura 
parafrástica, como o trecho reproduzido abaixo:  

40. PG – Uma preocupação que eu tenho é que com a leitura na minha aula [...] não 
fique muito na aula expositiva, de completar, de assimilar, para mudar um pouco 
daquilo que eu tô falando. Tem aula que quando fica muito na minha explicação...eles 
têm dificuldade de acrescentar, de surgir coisa nova. Uma das preocupações são essas, 
para não ficar muito fechada. Então quando dou esses textos é para que eles possam 
ler coisas que a princípio eu não falaria, não explicaria [...]

Verificamos que este professor também considera em sua fala a possibilidade da 
polissemia ou de complementação e não de reprodução de seus discursos em aula, o que 
demonstra a complexidade dos possíveis modos de leitura que se pode instaurar em sala 
de aula de um mesmo professor e a coexistência de diferentes imaginários sobre leitura.  

 Acabo não direcionando 
muito, deixo aberto... 

Ao olharmos para as outras entrevistas, também observamos essas complexidades de 
modos possíveis de leitura, bem como semelhanças. PP aponta em sua fala também 
questões que remetem a essa diferença na leitura no ensino de português e no ensino de 
disciplinas científicas. No entanto, esse aspecto narrado por PP é formulado em outro 
momento da entrevista quando são abordados os cursos sobre leitura que ocorreram em 
2006. Assim, ao perguntar como esta professora percebia a leitura também sendo 
trabalhada nas outras disciplinas, esta afirma que a língua portuguesa está presente em 
todas. Porém, como já colocado por PG, a professora diferencia o processo de leitura 
entre essas disciplinas, utilizando termos próximos aos usados pelo professor de 
geografia, como “entrelinhas”. Professores diferentes, de disciplinas diferentes, 
significando de forma semelhante sobre leitura. 

24. PP – [...] Porque a língua portuguesa não é só da matéria de português [...] e o 
que acontece é que as crianças, os alunos acreditam que português é uma matéria, que 
história e geografia é outra, mas se você pegar a essência, o que que a história e 
geografia estudam textos [...] e que eles têm que fazer interpretações dessas idéias aí, 



que muitas vezes são mais complexas que um texto de língua portuguesa, né? Porque, 
por exemplo, história e geografia tem algo a mais, algo intrínseco ali no texto que eles 
não percebem...e eles só sabem fazer a interpretação, de quem foi, como foi e 

De modo geral, todos os quatro professores apontaram a importância da leitura nas suas 
disciplinas, utilizando diferentes fontes de leitura, incluindo o texto didático, e inserindo 
os textos em diferentes situações de leitura em sala. Em nenhuma entrevista os 
professores afirmaram que eles acreditam haver diferenças na leitura promovida no 
ensino de português e nas disciplinas de caráter científico, embora a posição de PG, 
como vimos, tenha sido hesitante e parecendo colocar sua idéia como se fosse idéia dos 
alunos. Entretanto, algumas divergências nas falas desses professores podem ser 
interpretadas como indícios dessas diferenças. E essas diferenças parecem se relacionar 
com as características do texto utilizado, da natureza da disciplina e da imagem que os 
professores têm da relação entre conteúdo da disciplina e leitura. 

o que 
foi, só o que tá no texto, as entrelinhas não entendem. 

Vale destacar que na formulação dessas questões os professores significam e 
respondem, tendo como interlocutor uma entrevistadora que desenvolve um trabalho 
com leitura. As formulações possivelmente foram produzidas a partir da imagem do que 
a entrevistadora quereria ouvir. No entanto, embora essas expectativas e representações 
certamente estejam presentes, outros indícios nos levam a pensar em outras condições 
de produção: quando o discurso dos professores remete, por exemplo, a outros discursos 
e quando percebemos diferenças e semelhanças entre as falas dos professores, 
hesitações e contradições.  

Nessa perspectiva, a fala de PQ também apresenta alguns pontos em comum com a 
questão de que a interpretação estaria presente em qualquer ato de ler, e que os textos 
apresentariam especificidades relacionadas aos conceitos das suas áreas de 
conhecimentos, bem como com a linguagem envolvida na construção desse 
conhecimento. 

29. N – Você acha que a leitura na sua disciplina é diferente das da disciplina de 
português? 

30. PQ – Eu acho que é a mesma coisa, né? É, eles têm que interpretar qualquer tipo 
de texto, lógico, que tem alguns exercícios de química, algum tipo de conceito que 
não conhecem, mas, por exemplo, eu dou um texto desse que não conhecem, lógico 
que eu vou fornecer subsídios para que eles entendam o que eu tava falando, mas para 
mim é a mesma coisa, em química, português, história. 

A frase “

Eles têm que interpretar o 
texto. 

Eles têm que interpretar o texto” (PQ) ressoa em um discurso que tem chegado 
bastante na escola nos últimos anos. Para citar um exemplo recente, nos primeiros 
meses de 2008, todos os professores do Estado de São Paulo, de todas as disciplinas, 
durante os primeiros 40 dias desse ano letivo, receberam um jornal com textos e 
questões para trabalharem especificamente a interpretação de textos, imagens e gráficos 
com os alunos em todas as disciplinas. Materiais da nova proposta curricular, que vem 
sendo implementada no Estado de São Paulo neste ano de 2008, também focalizam a 
questão da interpretação de textos em todas as disciplinas. Isso coincide com um 
contexto dos últimos anos em que cursos sobre leitura e interpretação de textos são 



oferecidos a professores de todas as disciplinas, como são os casos do “Ensino Médio 
em Rede” e do “Práticas de Leitura e Escrita

De certa maneira, num contexto em que chegam à escola discursos diversos apontando 
que “interpretação” e “leitura” são aspectos de todas as disciplinas, poderia explicar 
porque há tanta hesitação e contradições nas respostas dos professores. Por um lado, há 
um sentido que circula dizendo que não há diferenças e por outro, outros imaginários 
que parecem fazer com que os professores vejam que há diferença. 

”. 

No geral, todos os professores parecem oscilar entre a percepção de certas diferenças, a 
percepção de que para os alunos seria diferente e a idéia de que não há diferença, 
embora os aspectos que apontem tanto para as diferenças quanto para as similaridades 
sejam às vezes diferentes. De um lado, parece haver a atualização de um discurso 
bastante veiculado já há alguns anos nas escolas de que a “leitura” e a “interpretação” 
estão em todas as disciplinas, o que as homogeneízam; de outro uma percepção de que 
na realidade não seria bem assim e que parece se relacionar a práticas de leitura que se 
associam a tipologia do texto, e que textos que se aproximam de característica do 
discurso científico promoveriam essa relação de leitura parafrástica, na busca de um 
sentido único para o texto (Andrade e Martins, 2006). 

As análises mostraram que seus imaginários sobre leitura se relacionam às seguintes 
condições de produção: suas memórias, familiares e escolares, enquanto leitores e os 
discursos sobre leitura que têm chegado às escolas por meio de documentos curriculares 
oficiais, entre eles podemos resgatar os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais, e 
cursos de formação continuada.  

Considerações finais 

A valorização da leitura, em todas as disciplinas, por esses professores precisa ser 
compreendida no contexto atual, em que convergem para essas séries de iniciativas que 
promovem essa valorização geral e indiferenciada. São imaginários de leitura na escola, 
especificamente em relação ao ensino de ciências, que não se desvinculam de 
imaginários mais amplos sobre leitura; e que parecem fazer parte destes. E estes são 
heterogêneos, às vezes contraditórios, e produzidos a partir de um caleidoscópio de 
imagens produzidas sob inúmeras influências e condições “externas” à escola. 

Desse modo, considero que essas questões sobre leitura também sejam trabalhadas na 
formação inicial. E para além disso, sejam discutidos e diferenciados os múltiplos 
sentidos de leitura que já chegam às escolas,  bem como suas memórias enquanto 
leitores. Outro aspecto que merece ser desenvolvido com futuros professores, e que 
pode derivar das análises realizadas a partir da compreensão dos imaginários de leitura 
dos professores entrevistados, diz respeito à necessidade de distinguir a existência de 
sentidos dominantes na ciência com a não existência de um sentido único para o texto. 
Distinguir algo que é do processo de produção e textualização do conhecimento 
científico do que faz parte do processo de leitura de todo e qualquer texto. 
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[1] A numeração à frente das falas se refere à sequência dos turnos das entrevistas. N se remete à fala da 
entrevistadora e P_

  

 à fala do(a) professor(a) correspondente. 


