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Ler para estudar 

Ler e estudar  
Constituem uma dupla reversível  

    Ler é um dos caminhos de acesso ao saber: lemos e 
estudamos para saber, para estarmos mais informados, 

para conhecer.  
    Mas, por outro lado, é necessário dispor de  informações 

de diferentes tipos, conhecer e estar informado para ter 
acesso ao sentido dos textos que são estudados, ou seja, 

para lê-los.  



Ler para estudar 

Ler e estudar 

Ida e volta 

 

Ler para estudar  

 

Estudar / Saber / Conhecer / Estar informado... 

para ler 



Ler e estudar 
Estudar (saber, estar informado...) e ler 

  “É muito difícil apresentar aos estudantes os grandes 
períodos históricos propostos por diversas correntes 
historiográficas quando eles não leram `Os três 
mosqueteiros´, `Robin Hood´, `História em duas 
cidades´, nem outros grandes romances que lhes 
permitiriam encarnar cada época em cenários e 
personagens” (José Luis Romero) 



Ler para estudar 
Estudar (saber, estar informado...) para ler 

• Ler, escrever e falar sobre certos temas  permite ao 
aluno aproximar-se deles, refletir sobre eles, voltar a 
pensar neles;  avançar e aprofundar-se 
progressivamente no conhecimento desses temas. 
 

• Ao mesmo tempo, o conhecimento que se tem e que 
se vai adquirindo sobre os temas enriquece, 
aprofunda e facilita a leitura, a escrita e os 
intercâmbios orais.  



Ler para estudar 
Estudar para ler 

    Podem ser consideradas precedentes destas 
afirmações as pesquisas psicolinguísticas de Smith 
(1983) e Goodman (1982), que caracterizaram a 
leitura como um processo de construção de 
significados e evidenciaram que os conhecimentos 
prévios do leitor sobre a temática do texto 
constituem um dos fatores determinantes da 
interpretação. Sem interpretação não há estudo 
possível.  



O que ler e o que estudar desde o início da 
escolaridade? 

“As partes do corpo dos animais” 

“Sistema Solar”  

“A vida cotidiana há cinquenta anos”  

“A produção do mel” 

“Os seres vivos que habitaram a Terra há milhões de 
anos” 

“O trabalho dos antigos povoadores das zonas 
jesuíticas” 



O que ler e o que estudar desde o início da 
escolaridade? 

      Trata-se de envolver as crianças desde idades precoces no desenvolvimento 
de sequências para saber mais e em projetos de estudo e conhecimento 

 
• Pergunta-se sobre diversos temas que adquirem certa repercussão no local 

ou no momento.  
• Verifica-se a biografia dos autores e comenta-se as características da época 

em que eles criaram suas obras (a época vitoriana e a biografia de Oscar 
Wilde; os avanços científicos na época de Mary Shelley).  

• Estudam-se os diversos temas curriculares propostos pelas áreas nas quais 
tradicionalmente se estuda (Ciências Sociais e Ciências Naturais).  

 
     Desde pequenas, as crianças são naturalmente curiosas e se interessam pelo 

mundo natural e social. 
 

 



O que ler e o que estudar desde o início da 
escolaridade? 

• Investiga-se do que as crianças brincavam na época da 
independência, com quais brinquedos e em que lugares. 
 

• Acompanha-se o desenvolvimento do conflito entre dois 
estados que se enfrentam sobre o direito de um deles de 
construir uma represa que impediria que as águas do Rio IV 
chegassem ao território da outra. 
 

• Estudam-se as transformações no céu de Buenos Aires à noite 
ao longo de um determinado período previsto.  
 



Ler literatura  
 Ler para “saber mais”  

Ler para estudar 
• A leitura literária tem seus próprios propósitos: 

lemos para nos divertir; para conhecer outros 
mundos ; para conhecer outra obra de um autor que 
gostamos; para desfrutar de outra história de terror, 
de aventura, de amor… 

• Mas ao mesmo tempo, ao ler obras literárias, 
ficamos sabendo sobre a vida em lugares e épocas 
distantes, descobrimos situações e histórias de vida 
muito diferentes das experiências da nossa vida 
cotidiana.  

 



Ler literatura  
 Ler para “saber mais”  

Ler para estudar 

• Quando se leem artigos de enciclopédia, por 
exemplo, o propósito que aproxima o leitor ao 
texto é, talvez, a curiosidade, o desejo de 
saber mais, a necessidade de informar-se. A 
informação que se obtém permite enriquecer 
a interpretação de algumas leituras literárias, 
ajuda a reconstruir os outros mundos que o 
relato literário apresenta. 

 



Ler literatura  
 Ler para “saber mais”  

Ler para estudar 
• A leitura literária e a leitura de artigos de divulgação 

colocam à disposição dos leitores conhecimentos 
muito diferentes que favorecem a interpretação dos 
textos de estudo. 

 

• Quando os leitores leem para estudar seu propósito 
é o de apropriar-se das temáticas que o texto 
desenvolve, reconstruir as explicações que oferece e 
estar em condições de entender o que foi lido.   

 



O que ler e o que estudar? 

• Procura-se informação sobre a vida cotidiana na 
época em que se dão os acontecimentos do romance 
lido. Não se trata de uma situação de estudo 
propriamente dita: amplia-se a informação para 
aprofundar a compreensão do romance. Deste 
modo, ao ler Robin Hood, as crianças conhecem as 
condições de vida dos nobres, do clero, dos artesãos 
e dos servos durante o feudalismo.   



Documentos Curriculares da Cidade de Buenos Aires – 
Plano Plurianual 2004-2007  

Práticas de Linguagem 

Robin Hood 



A vida na época de Robin Hood 

OS CAMPONESES 
 
Além de trabalhar nas suas terras, os camponeses também tinham que trabalhar nas terras do 
Senhor como forma de pagamento pelas terras recebidas. Quando iam trabalhar na “casa grande” 
ou no castelo, às vezes tinham que arar a terra, construir cercas, carregar lenha, cortar árvores, 
colher frutos ou ajudar na construção de uma nova dependência. Para isso, nos dias em que tinham 
que fazê-lo, levantavam-se muito cedo, pois, se chegassem tarde, o administrador encarregado de 
organizar as tarefas e garantir que estas fossem cumpridas podia castigá-los.  
 
Enquanto os homens realizavam esses trabalhos, muitas vezes acompanhados por um dos seus 
filhos, as mulheres permaneciam em suas casas. Lá, organizavam outras tantas tarefas para o 
pagamento do imposto, por exemplo, o trabalho nos vinhedos, nos galinheiros e no cuidado dos 
animais do seu marido, assim como no cuidado da família, das crianças e na preparação das 
refeições.  
 
O imposto era outra obrigação que deviam cumprir; consistia em entregar animais, provisões ou 
artesanatos ao Senhor, além do trabalho semanal em suas terras. 
 
O dia dos camponeses terminava quando o sol se escondia, já que a iluminação com velas caseiras 
era precária e não permitia a continuação das atividades.  

 



A vida na época de Robin Hood 

• Não são textos para estudar, mas sim para se informar, para saber um pouco mais, como os 
artigos que lemos nas revistas ou em outras publicações.  
 
• O conhecimento das condições de vida dos camponeses (dos nobres, do clero e dos artesãos) 
permite ampliar a compreensão da história de Robin, suas decisões e sua atuação.  
 
• O conhecimento das condições sociais durante a época de Robin é um conhecimento que 
ajudará os estudantes a estudar (e encarnar) o feudalismo, assim como outros períodos da 
história e de outros modos de organização social e econômica (o socialismo, o neoliberalismo, a 
situação dos trabalhadores na época da revolução industrial). 
 

        Os estudantes “leem para saber”, “sabem para entender melhor o que leem”, “sabem para 
enfrentar novas situações de estudo com maiores probabilidades de sucesso”. 
      
  Os conhecimentos prévios – imprescindíveis para o desempenho como estudante – são 
adquiridos na escola.   

 



Ler para estudar 
Condições didáticas gerais 

• Nas escolas, desde os primeiros anos, são 
trabalhados, de forma mais ou menos sistemática, os 
conteúdos de Ciências Sociais e Ciências Naturais. 

 

• O projeto institucional promove, simultaneamente, o 
desenvolvimento sustentado de sequências de 
leitura literária (de 7 a 8 por ano na escola onde mais 
se lê) e de outras leituras ligadas ao âmbito literário. 



Ler para estudar 

Ler e estudar  
Constituem uma dupla reversível 

 

   Quando lemos, ampliamos e aprofundamos o 
conhecimento sobre os temas. Os leitores crescem, 
então, no conhecimento dos temas, na familiaridade 
com certas formas de apresentar a informação nos 
textos, no uso de vocabulários específicos. Portanto, 
crescem como leitores e em sua capacidade de 
enfrentar outros conteúdos, novos aspectos do mesmo 
tema e de se aprofundarem.   



Como ler para estudar? 
(inclusive antes de saber ler 

convencionalmente) 
     O professor é quem 

• Introduz e situa a temática 

• Suscita comentários e perguntas 

• Oferece explicações 

• Organiza visitas 

• Orienta a observação direta 

• Seleciona e projeta fragmentos de filmes 

• Guia a experimentação 

• Propõe a leitura de diversas fontes 

 

         Desse modo, os alunos se aproximam dos textos que abordam os 
conteúdos, dispondo de conhecimentos que lhes possibilitam aproximar-se 

com algum sentido 



Em que momentos ler para estudar durante o 
desenvolvimento de um tema? 

A diversidade dos animais 

 

Um exemplo de trabalho com crianças 
pequenas: O que aprendem os pequenos sobre 

a diversidade dos animais? Em que medida 
progridem como leitores? Em que medida 

melhoram suas escritas? 

 



Em que momentos ler para estudar durante o 
desenvolvimento de um tema? 

• 1. Apresentação do tema: A diversidade dos animais 
 

• 2. Observação e busca de informação sobre estruturas 
externas dos vertebrados. 
 

• 3. Comunicação e registro da informação. 
 

• 4. Organização e realização de uma pesquisa de campo 
para observar invertebrados. 
 

• 5. Registro da informação 
 

• 6. Comunicação e organização da informação coletada. 

 
 



• 7. Busca de informação em outras fontes. 
 

• 8. Ampliação da informação registrada. 
 

• 9. Comparação de invertebrados e vertebrados. 
 

• 10. Comunicação e organização da informação. 
 

• 11. Busca de informação em outras fontes. 
 

• 12. Comparação entre invertebrados e vertebrados. 
   
 

     Sequência de Estudo: A diversidade nos animais 
                       Sequência de Ciências Naturais: Claudia Serafini 
                       Sequência de estudo em sala de aula e análise dos acontecimentos: Mirta Castedo 
 

 



A produção da Samanta antes de ler um dos 
textos (M. Castedo) 



Em que momentos ler para estudar durante o 
desenvolvimento de um tema?  

• A ida e volta da observação, a organização e a 
comunicação do que foi observado para a leitura 
provoca reorganizações parciais. O conhecimento das 
crianças vai progredindo paulatinamente para um 
conhecimento mais específico e acadêmico. O 
estudo permite passar do conhecimento intuitivo e 
espontâneo para um conhecimento mais organizado 
e mais próximo do conhecimento acadêmico.   



A produção da Samanta depois de ler um dos 
textos (M. Castedo) 

O pelo do gato é brilhante 

O pelo o protege dos insetos 



Ler para estudar 
A leitura propriamente dita 

   Quais foram as causas pelas quais ocorreu a 
brusca queda da população aborígine no 
primeiro século da conquista? 

Um exemplo de trabalho com alunos maiores: 

      Que condições didáticas permitem que os alunos 
maiores consigam reconstruir as explicações que 
apresentam os textos de estudo, sinalizar as 
diferentes posturas e tentar comunicar o que foi lido, 
oralmente ou por escrito? 



 Quais foram as causas pelas quais ocorreu a brusca 
queda da população aborígine no primeiro século da 

conquista? 



Ler para estudar 

• O lugar do professor. 

• O lugar do texto e dos textos. 

• O lugar da leitura. 

• O lugar dos intercâmbios entre os alunos e o professor.  

• O lugar dos intercâmbios entre os alunos e o professor 
na presença dos textos. 

• O lugar da escrita e uma nova dupla reversível: ler para 
escrever e escrever para ler  

• Ler e escrever para estudar 



Ler para estudar 
Condições didáticas (um pouco) mais específicas 

• O envolvimento do professor (os alunos “aprendem” a se 
interessar por certos temas) 

 

• O acesso a diversos textos em torno de um mesmo 
conteúdo (a polêmica, as diversas vozes, o espaço para se 
posicionar)  

 

• O acesso “aberto” aos textos  
 

• Ler-comentar, ir e voltar ao texto, da leitura à 
interpretação e vice-versa, como momentos de uma 
situação única de leitura 
 

•  A escrita 



Ler para estudar 

As intervenções do professor durante o intercâmbio 
posterior à leitura:  
 
• Retoma os comentários e os torna públicos 
 
• Acrescenta informação 
 
• Promove os retornos ao texto 



• - O que mais?, que outras informações podemos 
procurar no texto que expliquem o que aconteceu? 
(Expandir o que foi comentado) 
 

• O que o texto diz em relação aos massacres dos 
povoadores? (Confirmar a interpretação) 
 

• Onde você encontrou essa informação no texto, 
Lola?, você poderia reler?[…] – Bem, vocês escutaram 
esta ideia que a Lola disse? Que acham disso? Vocês 
concordam? Onde podemos ler esta ideia no texto? 
(Confrontar e confirmar interpretações) 
 

Ler para estudar 



Ler para estudar  
Outras condições didáticas  

Aprende-se a estudar no contexto da sala de aula: 
  

• O desenvolvimento de uma sequência; a determinação do 
tema de estudo, os textos selecionados, as oportunidades 
de comentá-los, de concordar com eles, de questioná-los, 
de recuperar aspectos que foram tratados anteriormente.  
 

• As consignas e intervenções do professor, as 
possibilidades de produzir em grupo. 
 

• A responsabilidade e a obrigação de cumprir as atividades 
escolares e os pedidos do professor.  

 



Ler para estudar  
Outras condições didáticas  

No contexto da sala de aula: 
 

• Os alunos conseguem uma explicação participativa, 
grupal, que se manifesta no cenário polifônico da 
sala de aula.  
 

• O progresso na explicação é o resultado da interação 
entre os leitores e entre os leitores e o texto 
presente e revisitado.  

 



Ler para estudar  
Outras condições didáticas  

No contexto da sala de aula, o progresso se manifesta na 
possibilidade de desenvolver algumas explicações:  
 
• Reformulando e ajustando em diálogo com o/os colegas e 
o/os textos (reformula-se para entrar em acordo) 
 
• “Não” com as suas próprias palavras, mas sim, cada vez 
mais, com as palavras do texto, tomadas, reformuladas e 
recontextualizadas (os alunos autores do recorte e da 
reformulação) 

 



Ler para estudar 

 

   Quando os alunos leem para estudar, eles são autores 
do recorte dos textos e de sua reformulação. 



Obrigada! 
Mirta Torres 
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